
Surto de gripe
1/14/2022 | SEMANÁRIO DA ZONA NORTE/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC938997834020000009B6C3C5D0A42AD4E36E198648DC06595913725BFD62A173A858D674AC0CED7CCCF179105A95FE6361F58C5607A6C9A2C7527D708F99DABE8608ACD7638EF225D775DB7E49A86698D5C1609550B8A3B5527656CB593023CA60F80DF8C3513E960713E3F0BD970923020F3F1848254D031


faltando onze minutos pras move agora noventa por cento dos hospitais de são paulo registraram um

aumento de atendimentos de casos de gripe e convide dezanove também a procura dobrou em quinze

dias em mais da metade das unidades o sindicato de hospitais clínicas e laboratórios em são paulo ouviu

trinta e três hospitais privados aqui da capital e também do interior sobre os dados de internação de

síndrome respiratória aguda grave a conclusão é preocupante noventa por cento dos hospitais

comprovou que houve um aumento no atendimento presencial em ambulatório no pronto socorro também

tellini de sina de pacientes com síndrome respiratória aguda grave ou seja ou a convide dezenove ou

influenza inclusive a gripe demonstrou um forte avanço nas internações setenta por cento dos

atendimentos foram exclusivamente para pessoas com gripe cinquenta oito por cento dos hospitais

pesquisados disseram que houve nos últimos quinze dias o aumento em cento e dez por cento na

procura por atendimentos ou seja mais do que dobrou a cnn o teve com os hospitais um recorte pra ideia

deste crescimento na cidade e também no interior do estado de são paulo hospital sírio libanês por

exemplo entre dezembro e janeiro teve um aumento de mil duzentos e quarenta por cento no

atendimento com pessoas que apresentavam sintomas de síndrome gripal o hospital oswaldo cruz fez um

comparativo entre novembro e dezembro do ano de dois mil e vinte e um setenta e quatro pessoas foram

atendidas com síndrome gripal já entre o dia primeiro de janeiro até o último dia dez cinquenta pacientes

foram atendidos ou seja um ritmo três vezes maior hospital são

ele teve em dezembro mais de cem por cento de atendimentos o ritmo tem aumentado tanto que

traduzindo isso para pacientes significa que doze mil pessoas procuraram o hospital já uma outra unidade

hospitalar o hospital santa catarina mostrou um aumento de duzentos e oitenta por cento em internações

para covil de dezenove o sindicato que é responsável por essa pesquisa demonstrou preocupação com a

saúde dos trabalhadores que podem estar sendo também contaminados e por conta disso não

conseguiram trabalhar e claro tem risco à sua saúde de são paulo jairo nascimento do conseguir aqui no

tema porque antes do liberdade de opiniões em chamar a atenção para um levantamento da

confederação

Aumento do atendimento nos hospitais privados de São Paulo com síndrome aguda respiratória
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Com o espalhamento da variante ômicron, as internações por covid-19 mais do que dobraram em ao

menos três hospitais privados de São Paulo, na comparação com o final do ano passado. No Hospital

Israelita Albert Einstein, a alta foi de 707%. Hospital Sírio-Libanês e Hospital Alemão Oswaldo Cruz

também tiveram aumento.

O Hospital Israelita Albert Einstein informou que no dia 31 de dezembro tinha 14 pacientes internados por

covid-19, sendo 11 deles em leitos clínicos e três em unidades de terapia intensiva (UTI). Ontem, o

número de hospitalizados saltou para 99. Do total, são 81 em apartamentos e 18 em unidades de terapia

intensiva e semi-intensiva. Três deles estão entubados.

"Com a variante gama, por volta de metade dos pacientes precisavam de terapia intensiva, era um

quadro bem mais grave. Agora, são casos em que os pacientes têm principalmente uma gripe forte. Não

chegam a ter pneumonia. Até tem casos, mas são mais raros", explica o superintendente e diretor médico

do Hospital Albert Einstein, Miguel Cendoroglo Neto. "Em média, o paciente fica cerca de três, dois dias

internado por covid (no Einstein). Há um ano, quando estava começando a subir a Gama, o índice estava

em 9,5 dias. O quadro clínico é bem mais brando", acrescenta.

Aumento

O Hospital Sírio-Libanês, por sua vez, informou que as unidades de São Paulo tinham 27 pacientes

internados com covid-19 no dia 31 de dezembro. Desse total, 22 pacientes estavam em enfermaria e

outros cinco em leitos de UTI. Já em balanço feito na quarta-feira, o hospital contabilizou 67 pessoas

hospitalizadas com a doença, 11 delas em UTI.

"Olhando por um panorama geral, o número de casos aumentou muito, é uma coisa notória. E quando a

gente aumenta esse número absoluto de casos, por mais que eles aparentem ter um quadro clínico

pouco severo, até por estarem associados a uma maior taxa de vacinação, a gente tem um aumento do

número absoluto de hospitalizados", explica a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Carla Kobayashi.

A Rede D'Or São Luiz informou que seus hospitais na Grande São Paulo estão, em média, com um

volume de atendimento em seus prontos-socorros 50% maior do que o habitual em semanas anteriores.

Covid: Pacientes internados mais que dobram na rede particular
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Período de chuvas reforça a importância de cuidados contra a dengue
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Além do colchão, o travesseiro é um grande aliado para um sono de qualidade. A sua função, segundo

especialistas, é deixar a nossa coluna alinhada enquanto estamos deitados.

Só que a escolha de um bom travesseiro, em si, costuma ser uma "dor de cabeça". Por que se erra

tanto?

"Existem travesseiros que são muito rígidos e, quando a gente vai comprar, não testamos os modelos

com a cabeça, e sim com a mão. Neste caso, temos a sensação de que é um modelo confortável para

dormir, mas, quando você deita, ele acaba deixando a sua cabeça flexionada, e isso resulta em um sono

desconfortável", explica Marcelo Risso, ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Quando não é duro demais, o travesseiro pode ser muito mole e também ocasionar dores.

Segundo os médicos, para ter mais chances de acertar, é necessário considerar a posição em que você

dorme, as dimensões do travesseiro — especialmente a altura — e o material com que ele é feito.

Veja, ao fim do texto, qual é o modelo ideal para o seu caso. E confira alguns exemplos abaixo, que

custavam entre R$ 30 e R$ 650, no começo de janeiro, nas principais lojas on-line.

Outros guias:

O travesseiro Modular Zissou possui três camadas de enchimento, que regulam a altura entre 10

centímetros e 21 cm, e podem ser adicionadas ou removidas de acordo com a sua preferência, segundo

a fabricante.

A marca oferece 100 dias de teste após a compra e 1 ano de garantia.

Sua espuma é de fibra siliconada e o modelo está disponível nas versões lavável e não lavável.

As suas dimensões são: 50 cm x 70 cm x 21 cm. Ele pesa 3 kg.

Importado, o modelo custava em torno de R$ 650 nas principais lojas on-line, na primeira semana de

janeiro.

 Onde comprar o produto:

O travesseiro Nasa Regulável Duoflex tem em sua composição a espuma viscoelástica, também

conhecida como "espuma da Nasa".

Ele também possui três camadas internas, o que permite que o usuário regule a altura de produto entre

10 cm e 20 cm, informa a fabricante.

A Duoflex também diz que o produto é antialérgico e se adapta à temperatura do corpo.

Seu peso é de aproximadamente 2,3 kg. As dimensões são: 50 cm x 70 cm x 20 cm.

Com garantia de 2 anos, o modelo custava em torno de R$ 150 na primeira semana de janeiro.

 Onde comprar o produto:

O travesseiro Nasa UP3 Fribrasca é fabricado com espuma viscoelástica e revestido com material 100%

poliéster. É o famoso "caixa de ovos", pelo formato de uma de suas superfícies (leia mais sobre esse tipo

ao fim da reportagem).

As suas dimensões são 60 cm x 30 cm x 13 cm. Ele pesa 440 g e tem garantia de 3 meses.

Nas lojas on-line, o preço médio era de R$ 70 no começo de janeiro.

 Onde comprar o produto:

O travesseiro Toque de Pluma Buddemeyer possui enchimento com espuma 100% poliéster microfibra

extra macia.

Tem 15 cm de altura. As demais dimensões são 50 cm x 70 cm.

Ele pesa 1 kg e não possui garantia da marca. Nas lojas on-line, o preço médio era de R$ 120, no

começo de janeiro.

 Onde comprar o produto:

Travesseiro: o que deve ser considerado na hora da compra?
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O travesseiro Plumas de Ganso Daune é produzido com penas ou plumas de ganso que seguem as

normas internacionais de qualidade, ou seja, a matéria-prima não é fruto de maus tratos aos animais, e

sim, um subproduto da indústria alimentícia, de acordo com a fabricante.

As suas dimensões são: 50 cm x 70 cm x 15 cm. Ele pesa 1,2 kg e tem 3 meses de garantia.

Na primeira semana de janeiro, o preço do modelo nas lojas on-line era de R$ 300, em média.

 Onde comprar o produto:

O travesseiro Toque Suave BF Colchões conta com revestimento e enchimento de fibra siliconada.

As suas dimensões são: 50 cm x 70 cm x 15 cm. A marca não informa o peso e nem se o produto possui

garantia.

Custava em torno de R$ 30 na lojas on-line, na primeira semana de janeiro.

 Onde comprar o produto:

As diferenças entre os enchimentos

Látex, pluma e espuma viscoelástica, também conhecida como espuma da Nasa, são alguns dos

materiais mais usados na fabricação de travesseiros.

A viscoelástica se adapta ao seu corpo e costuma ser mais pesada, o que dá a ideia de que esse tipo de

travesseiro é duro, segundo especialistas.

Já o látex, é um modelo mais firme, o que pode dificultar a adaptação.

Por fim, os travesseiros de plumas ou penas de ganso são mais leves e oferecem boa sustentação, de

acordo com Raphael Marcon, ortopedista e especialista em coluna do Instituto de Ortopedia e

Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

“A pena de ganso se adapta bem ao corpo e dura bastante. O látex não é recomendado para 100% das

pessoas porque algumas têm alergia ao material”, complementa o médico do HC-USP.

“A pena de ganso se adapta bem ao corpo e dura bastante. O látex não é recomendado para 100% das

pessoas porque algumas têm alergia ao material”, complementa o médico do HC-USP.

Marcon explica que o travesseiro de viscoelástica é feito de polímeros, o que o difere das espumas

tradicionais que, após o uso, retornam para a posição normal. Ele possui porosidades, o que permite uma

adaptação melhor ao corpo da pessoa.

É possível encontrar travesseiros de outros materiais. Os de fibra siliconada de poliéster são modelos

flexíveis, mas com baixa durabilidade, segundo especialistas.

Aqueles que possuem microfibra ou fibra siliconada são macios e leves, no entanto, não possuem

proteção antiácaro.

O melhor para cada posição

“Você estar bem posicionado resulta em um sono de qualidade, teoricamente. Quando você fala de

ergonomia e da posição de dormir, do ponto de vista ortopédico, isso tem a ver com o travesseiro”, afirma

Marcelo Risso, ortopedista.

Dormir de lado é a opção mais recomendada porque se tem uma pressão menor na coluna, diz o

especialista Raphael Marcon.

“Se você vai dormir de lado, vai precisar de um travesseiro mais alto, que o deixe em uma posição neutra.

Agora, se você prefere dormir de costas [de barriga para cima], utilize um travesseiro mais baixo porque o

alto deixa o pescoço flexionado, o que provoca muita dor”, orienta o ortopedista.

“Se você vai dormir de lado, vai precisar de um travesseiro mais alto, que o deixe em uma posição neutra.

Agora, se você prefere dormir de costas [de barriga para cima], utilize um travesseiro mais baixo porque o

alto deixa o pescoço flexionado, o que provoca muita dor”, orienta o ortopedista.
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Marcon não recomenda dormir de bruços. "O maior problema é que você não tem posição de repouso do

pescoço", alerta.

O ortopedista costuma recomendar que se tenha dois travesseiros baixos. Assim, dá para utilizar dois

para dormir de lado e, quando você troca de posição, fica só com um.

Travesseiro ortopédico é bom?

Normalmente, quem sofre de dores na coluna costuma investir em um travesseiro ortopédico, que seria

um modelo mais rígido e em forma de onda, para corrigir a postura.

Para Raphael Marcon, eles não são uma garantia de solução. "O travesseiro ortopédico é um travesseiro

mais duro, então algumas pessoas se adaptam melhor a ele, mas não é uma recomendação ortopédica

clássica”, avalia

Travesseiro antirrefluxo e 'caixa de ovo'

Para pessoas que sofrem de refluxo, que é quando os ácidos do estômago voltam para o esôfago, o

travesseiro antirrefluxo pode ser uma opção, segundo os médicos.

“[Ele] é mais alto e faz um apoio para o tronco, o que permite que você durma em uma posição mais

inclinada, fazendo com que a cabeça fique mais alta do que a região do estômago”, explica Marcon.

Existem ainda os travesseiros "caixa de ovos", que têm uma camada de espuma que lembra esse objeto.

Em geral, possuem formato anatômico, que contorna a silhueta da cabeça e do pescoço.

"A utilização desse formato nos travesseiros evita que você tenha uma pressão exagerada em

determinados pontos da pele. É um modelo muito utilizado por pessoas com pouca mobilidade, já que

previne as lesões de pele", explica Marcon, do HC-USP.

"A utilização desse formato nos travesseiros evita que você tenha uma pressão exagerada em

determinados pontos da pele. É um modelo muito utilizado por pessoas com pouca mobilidade, já que

previne as lesões de pele", explica Marcon, do HC-USP.

"Pode dar um suporte adequado e favorecer a manutenção de uma posição adequada durante uma noite

de sono", complementa Marcelo Risso, ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Quando é a hora de trocar?

A troca do travesseiro é muito relativa e vai depender da qualidade do material, segundo especialistas.

“Não existe uma regra, como acontece com os colchões. Ele dura em média um ou dois anos. Depois

disso, começa a apresentar vício de posição”, diz Risso.

“O travesseiro tem um prazo de validade porque, ao longo dos anos, vai acumulando micróbios. Mas não

existe um prazo [específico], vai depender de como você cuida do produto", complementa Marcon.

Se persistirem as dores, um médico deve ser consultado

De acordo com os especialistas, ao utilizar um travesseiro inadequado, você acaba forçando as

estruturas do pescoço, o que pode resultar em dores que vão diminuir a qualidade do sono.

Mas nem sempre o travesseiro poderá levar a "culpa".

“Se houver desconforto, mesmo após inúmeras trocas, a pessoa tem que procurar ajuda médica porque

ela pode estar com algum problema mais sério que a está levando a ter dores intensas”, sinaliza Marcon.

Posso lavar o travesseiro?

A recomendação é seguir o que diz o fabricante e ler a etiqueta do travesseiro antes de lavar. Outro ponto

que deve ser levado em contato é o material.

Os modelos de penas e plumas e de microfibra de poliéster podem ser lavados na máquina; já os de

látex, viscoelástica e poliuretano podem deformar durante o processo.

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nosso time de jornalistas e
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colaboradores especializados. Caso o leitor opte por adquirir algum produto a partir de links

disponibilizados, a Globo poderá auferir receita por meio de parcerias comerciais. Esclarecemos que a

Globo não possui qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra,

mesmo que a partir dos links disponibilizados. Questionamentos ou reclamações em relação ao produto

adquirido e/ou processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista

responsável.
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Leia as principais notícias desta sexta-feira, 14, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Balanços nos EUA, Aliansce-brMalls, Camil e o que mais move o mercado

Possível fusão entre gigantes do setor de shoppings centers avança, com oficialização de proposta

Semana termina com expectativa de aprovação de autoteste para covid-19

Ministério da Saúde enviou na quinta-feira, 13, à Anvisa pedido para autorização de testes que possam

ser comprados em farmácia e feitos em casa

EXAME/IDEIA: Lula tem 41% no 1º turno, contra 24% de Bolsonaro

Moro tem 11% das intenções de voto, seguido de Ciro (7%) e Doria (4%). Ex-presidente Lula vence em

todos os cenários de 2º turno

JPMorgan e Citi: o que esperar de resultados após alta recorde em NY

Índice de ações de grandes bancos americanos subiu 10% no início do ano diante da expectativa de

ganhos maiores com alta dos juros e retomada do crédito

IPVA: desconto de 9% para veículos com placa final 5 vence hoje em SP

Se o proprietário preferir pagar o IPVA em fevereiro (dia 16), o desconto será de 5% no pagamento da

cota única

A CEO que renovou a calçadista Bibi, de 72 anos e receita de R$ 153 mi

Integrante da 3ª geração da família fundadora, Andrea Kohlrausch investiu em inovação para garantir o

sucesso da Bibi na pandemia. Resultado: 40% de crescimento

A estratégia da Quantitas, carteira líder em retorno na EXAME em 2021

Conheça as carteiras recomendadas que tiveram a maior rentabilidade no ano passado entre 16 bancos

e corretoras

Política e mundo

Pacientes internados mais que dobram em hospitais particulares de SP

As internações por covid-19 mais do que dobraram em ao menos três hospitais privados de São Paulo na

comparação com o final do ano passado

Austrália cancela novamente visto de Djokovic, citando risco à saúde

O tenista Novak Djokovic, 34 anos, atual campeão do Aberto da Austrália, não tomou as vacinas contra

covid-19

Enquanto você desligou...

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Estreias do filme biográfico "King Richard: Criando Campeãs", inspirado em Richard Williams, pai das

famosas tenistas Serena e Venus Williams. Já na Netflix, três estreias incluindo o filme "Indecente",

baseado no livro "Virtude Indecente", de Nora Roberts

Vinhos: rótulos essenciais para conhecer o terroir chileno e italiano

O francês Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce Edega, indica seus rótulos favoritos

dessas regiões. Leitores da EXAME ganham 10% de desconto

Para Albert Einstein, este é o segredo da felicidade

Einstein falava regularmente sobre a busca pela felicidade."É a felicidade que estamos atrás", disse ele a

um entrevistador que lhe perguntou o que os humanos mais desejavam

Exame Flash

Autoteste de covid será liberado?; balanços nos EUA e tudo para ler hoje
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Silvio Bromberg (foto), mastologista do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP – A Beneficência

Portuguesa de São Paulo, analisa os principais estudos com foco no tratamento cirúrgico do câncer de

mama apresentados no SABCS 2021. O estudo multicêntrico randomizado Sinodar One, que avalia a

preservação dos linfonodos axilares em comparação com a dissecção completa em pacientes com

câncer de mama T1-T2 apresentando 1-2 linfonodos sentinela metastáticos, é um dos destaques. Ouça

no PODCAST ONCONEWS.

--

SABCS 2021: Principais estudos em cirurgia
12/12/2021 | ONCO NEWS/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000EBEF6FA7B0A5697A8BCF6E7F1821B932B5465F431FB69484031E796526F021EEE332DDE4BE29C7079F68C8532EC3026B83B97CDA647603AA591FF3CD6D38BBB469E8FBC73E342F9E096BCDF1C5BC23F634136FC6974A7CF103DEAFAABF15DD3237E44C4E31B782A5A38D834BBAFDD60D


O conjugado polatuzumabe vedotina em combinação com rituximabe, ciclofosfamida, doxorrubicina e

prednisona aumentou a sobrevida livre de progressão em relação ao tratamento padrão para pacientes

com linfoma difuso de grandes células B. É o que mostram os resultados do ensaio de Fase 3 POLARIX,

destacado como primeiro Late Breaking Abstract da ASH 2021 e publicado simultaneamente na New

England Journal of Medicine. Guilherme Perini (foto), hematologista no Hospital Israelita Albert Einstein e

coordenador da Hematologia do Grupo Américas, analisa os resultados.

Neste estudo internacional duplo-cego, controlado por placebo, pacientes com Linfoma difuso de grandes

células B (DLBCL) sem tratamento prévio, com Índice de Prognóstico Internacional (IPI) de 2–5, foram

randomizados 1: 1 para receber seis ciclos de pola-R-CHP (com um placebo de vincristina) ou R-CHOP

(com polatuzumab vedotin placebo); todos tratados com dois ciclos adicionais de rituximabe. Os

pacientes receberam polatuzumabe vedotina 1,8 mg / kg ou vincristina 1,4 mg / m² administrado no dia 1,

mais rituximabe intravenoso 375 mg / m2, ciclofosfamida 750 mg / m², doxorrubicina 50 mg / m² e placebo

no dia 1 e prednisona oral 100 mg uma vez ao dia nos dias 1-5. O endpoint primário foi a sobrevida livre

de progressão (SLP) avaliada pelo investigador. Endpoints secundários incluíram sobrevida livre de

eventos (SLE) avaliada pelo investigador, taxa de resposta completa (CR) avaliada por comitê de revisão

independente através de tomografia computadorizada de emissão de pósitrons (PET-CT), sobrevida livre

de doença (SLD), sobrevida global (SG) e dados de segurança.

Resultados

No geral, 879 pacientes foram randomizados para pola-R-CHP (N=440) e para R-CHOP (N=439). A idade

mediana foi de 65 anos (variação de 19 a 80), 62% com IPI 3-5 (62,0%).

No corte de dados de 28 de junho de 2021, após acompanhamento mediano de 28,2 meses, a SLP foi

superior com pola-R-CHP versus R CHOP (razão de risco [HR] 0,73; intervalo de confiança de 95% [CI]:

0,57–0,95; P <0,02). A taxa de SLP em 2 anos foi de 76,7% (IC 95%: 72,7–80,8) com pola-R-CHP vs

70,2% (IC 95%: 65,8–74,6) com R-CHOP.

Os resultados de sobrevida livre de eventos também favoreceram pola-R-CHP em comparação com R-

CHOP (HR 0,75; IC 95%: 0,58-0,96; P = 0,02). A taxa de resposta completa por PET-CT ao final do

tratamento não foi significativamente diferente com pola-R-CHP vs R-CHOP (78,0% vs 74,0%; P = 0,16),

mas os dados de SLD sugerem que as respostas foram mais duráveis com pola-R-CHP do que com R-

CHOP (HR 0,70; IC 95%: 0,50-0,98). Não houve diferença na SG entre os braços de tratamento (HR

0,94; IC 95%: 0,65-1,37; P = 0,75). No momento do corte de dados, 99 (23%) e 133 (30%) pacientes nos

braços pola-R-CHP e R-CHOP, respectivamente, haviam recebido pelo menos uma terapia anti-linfoma

subsequente. Menos pacientes no pola-R-CHP do que no braço R-CHOP receberam tratamentos anti-

linfoma subsequentes (radioterapia, 9,3% vs 13,0%; transplante de células-tronco, 3,9% vs 7,1%; terapia

de células T do receptor de antígeno quimérico, 2,0% vs 3,6%).

O perfil de segurança foi comparável para pola-R-CHP vs R-CHOP, incluindo taxas de eventos adversos

de grau 3-4 (AEs; 57,7% vs 57,5%), AEs graves (34,0% vs 30,6%), AEs de grau 5 (3,0 % vs 2,3%), e AEs

levando à redução da dose (9,2% vs 13,0%), respectivamente. A frequência e a gravidade da neuropatia

periférica foram semelhantes para pola-R-CHP vs R-CHOP (qualquer grau, 52,9% vs 53,9%; grau 3-4,

1,6% vs 1,1%).

“A combinação pola-R-CHP demonstrou redução de 27% no risco relativo de progressão da doença,

recidiva ou morte em comparação com R-CHOP, com perfil de segurança semelhante no tratamento de

primeira linha de pacientes com DLBCL”, destacam os autores.

Perini observa que se trata de um estudo muito robusto, internacional, inclusive com participação do
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Brasil, que pela primeira vez demonstra um ganho frente ao R-CHOP num cenário mais amplo. “Do ponto

de vista de toxicidade, os dois braços foram semelhantes, inclusive em relação a neuropatia. Porém, a

magnitude da resposta não foi tão significativa quanto a esperada, e devido aos custos da medicação,

ainda veremos muita discussão se o Pola R-CHP se tornará o novo standard of care”, avalia.

“Na análise de subgrupos, porém, alguns grupos parecem se beneficiar mais e devem ser provavelmente

considerados para esta nova terapia, como pacientes com fenótipo ABC, idosos e pacientes com IPI de 3

a 5. Mais ainda, a análise econômica que implica os custos de terapias posteriores pode ajudar nessa

decisão”, conclui.

Referência: LBA-1 The POLARIX Study: Polatuzumab Vedotin with Rituximab, Cyclophosphamide,

Doxorubicin, and Prednisone (pola-R-CHP) Versus Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin,

Vincristine and Prednisone (R-CHOP) Therapy in Patients with Previously Untreated Diffuse Large B-Cell

Lymphoma - Hervé Tilly et al

Program: General Sessions

Session: Late-Breaking Abstracts Session

Hematology Disease Topics & Pathways:

Clinical Trials, Biological, Lymphomas, Clinical Research, Diseases, Aggressive Lymphoma, Therapies,

Immunotherapy, Lymphoid Malignancies
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Dados do CFM indicam que 77% dos brasileiros fazem o uso de substâncias sem qualquer orientação

médica

Com a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso da melatonina para a

formulação de suplemento alimentar, o hormônio ganhou destaque, mas gerou preocupação, já que a

venda sem receita médica pode resultar em uma série de problemas.

O lado bom da melatonina

De acordo com a pós doutora em endocrinologia e metabologia pela USP e Membro da Sociedade

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Dra. Claudia Chang, a melatonina é um hormônio

produzido pela glândula pineal (uma pequena estrutura do sistema nervoso central) e responsável pelo

nosso ritmo circadiano que, além de regular o estado de vigília e sono, controla temperatura corporal,

equilíbrio das células, níveis hormonais, entre outras funções.

“Quando não há luz, por exemplo, a retina envia informações para uma região do cérebro, o hipotálamo,

que manda uma mensagem até o epitálamo, fazendo com que a glândula pineal libere melatonina,

promovendo o sono na ausência de luz. Daí a relação da melatonina com o sono”.

Já de acordo com pesquisas da National Sleep Foundation (NSF), pelo menos 40 milhões de pessoas

sofrem com mais de 70 tipos de distúrbios do sono, e 60% dos adultos relatam ter problemas de sono

algumas noites por semana ou mais. A maioria das pessoas não é diagnosticada e tratada.

Além disso, mais de 40% dos adultos experimentam sonolência diurna severa o suficiente para interferir

em suas atividades diárias.

Sono

“A privação do sono afeta a produção de novas células neuronais, gerando uma série de déficits

cognitivos, como fadiga, diminuição dos reflexos, sonolência, envelhecimento precoce, queda da

imunidade, dificuldade de concentração, problemas de memória e até transtornos psiquiátricos. Por isso,

dormir é uma necessidade tão natural quanto comer. O momento do descanso é essencial para repor as

energias, ajudar o organismo a se recompor do estresse do dia, além de auxiliar no sistema imunológico”,

pontua o Dr. Adiel Rios, Mestre em Psiquiatria pela UNIFESP, pesquisador no Instituto de Psiquiatria da

Faculdade de Medicina da USP e Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Onde mora o perigo

Ainda de acordo com endocrinologista Claudia Chang, ainda que haja critérios no uso da melatonina

como suplementação (ter mais de 19 anos, consumir até 0,21 mg por dia, não ser gestante ou lactante e

ter acompanhamento médico em casos de doenças), a liberação do hormônio pode ser perigosa.

Contraindicações

De acordo com a própria Anvisa apesar de necessária ao organismo, a substância tem contraindicações

– “há riscos associados à utilização da melatonina que não podem ser ignorados: o consumo de

medicamentos contendo a substância pode causar inchaço da pele, boca ou língua, perda de

consciência, depressão, irritabilidade, nervosismo, ansiedade, aumento da pressão arterial e função

anormal do fígado, entre outros problemas”.

“Embora não haja consenso científico sobre seus supostos benefícios, a melatonina se popularizou, por

meio das farmácias de manipulação, como uma substância milagrosa não só para o sono, mas com

promessas para tratar emagrecimento, diabetes, enxaqueca e até mesmo câncer e doença de

Alzheimer”, conta Claudia Chang.

O dermatologista Dr. Renato Pazzini, Membro do Corpo Clínico dos Hospitais Albert Einstein e Oswaldo

Cruz, reitera.
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“Muitas pessoas acreditam que a melatonina soluciona problemas decorrentes do envelhecimento, como

a flacidez da pele. De fato, o hormônio facilita o transporte de aminoácidos para o interior das células,

proporcionando melhores condições para que sintetizem diferentes proteínas, entre elas, o colágeno. No

entanto, sua atuação é indireta. O uso da melatonina, por si só, não tem efeito rejuvenescedor se não

houver outros tratamentos concomitantes e, principalmente, acompanhamento médico”, frisa Pazzini.

A maior preocupação dos especialistas é a liberação do hormônio no Brasil sem necessidade de receita

médica, motivando a “automedicação” (ainda que se trate de uma suplementação).

Dados do Conselho Federal de Medicina (CFM) indicam que 77% dos brasileiros fazem o uso de

substâncias sem qualquer orientação médica.

Intoxicação

Entre os riscos da automedicação, a intoxicação é a mais perigosa.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, cerca de 30 mil casos de

internação são registrados por ano no Brasil por decorrência de intoxicação.

Outro risco da automedicação é o fato de que, se uma substância é ministrada na quantidade

inapropriada, ou ainda, se combinada a outra, ela pode mascarar sintomas de uma doença mais grave.

“Mesmo que a melatonina tenha baixa incidência de efeitos colaterais (dor de cabeça, sono fragmentado,

aumento da incidência de pesadelo, tontura, náuseas, sensação de estar dopado, sonolência durante o

dia e elevação dos níveis do hormônio prolactina), quando estes ocorrem, a causa habitualmente é a

utilização de doses elevadas (acima de 3 mg) ou pela presença de substâncias ocultas na fórmula. Por

isso, mesmo sem a obrigatoriedade de receita médica, é fundamental buscar orientação especializada

antes de fazer uso de suplementação da melatonina”, finaliza o psiquiatra Adiel Rios.

Fonte: CFM

Foto: Divulgação
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"Se ninguém me der uma máscara, todos vão pegar o vírus aqui dentro", esbraveja um homem de cabelo

ralo, estatura média e cerca de 40 anos, enquanto perseguia uma enfermeira na recepção da UBS

(Unidade Básica de Saúde) República, no centro de São Paulo, na última quinta-feira (13).

Os presentes assistiram à cena com olhos esbugalhados. "Quero fazer meu teste de covid, estou no meu

direito", dizia ele, antes de ser retirado do local por um segurança. "Aqui só entra de máscara", exclamou

em alto e bom som a profissional de saúde.

O clima de tensão às 8h30 tem sua razão. Em meio à escassez de testes para detecção de covid-19 e a

alta demanda em unidades de saúde Brasil afora, a UBS República contabilizou, em menos de duas

horas de portas abertas para o público, mais de 50 pessoas com sintomas de covid-19 aguardando pelo

exame.

A Prefeitura tem oferecido testes rápidos nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), AMAs

(Assistências Médicas Ambulatoriais), Prontos Atendimentos, prontos-socorros e nas 469 UBSs, no setor

de triagem, para identificar casos positivos de covid-19.

O teste de Silvado da Silva, 43, seria feito pelo plano de saúde, mas acabaram os kits. "Preciso do

resultado negativo para amanhã fazer uma cirurgia de hérnia", lamentou o segurança, enquanto

aguardava ser atendido. Se ele não sair da unidade de saúde com o resultado negativo, a cirurgia que

aguarda desde 2020 não será realizada.

Alheio à movimentação, o autônomo Murilo Pereira, 40, se aproximou de Silva e falou com o homem

como quem o acalmasse diante da preocupação. "Minha filha veio aqui ontem com minha esposa, pegou

o acolhimento [senha especial para realizar teste covid], e aguardou quase 3 horas para fazer o exame.

Mas o resultado saiu rápido, em 30 minutos", garantiu Murilo. "E deu positivo. Por isso vim fazer o meu."

Morador da região central, o autônomo vive com a esposa, grávida de quatro meses, e sua filha

adolescente, agora infectada com a covid-19. Na hora de dormir, ele fica com o sofá da sala, a filha no

quarto e a esposa em um colchão no corredor. "Vim para garantir a segurança da minha esposa, porque

não estou com sintomas, só com uma tosse leve", diz ele — tosse é um dos sintomas da doença.

A calçada em frente à entrada faz parte da Praça do Patriarca, onde foi instalada uma tenda para

vacinação contra influenza. Quem tinha sintomas de covid-19 e esperava ser atendido se misturava aos

que aguardavam o imunizante contra gripe. Trinta minutos depois, um agente de saúde da UBS pediu

que Murilo entrasse na unidade, pois iam agilizar o atendimento. O jovem profissional da saúde preferiu

não dar entrevista. "Até metade do ano passado não era assim", disse apenas, referindo-se aos

atendimentos exclusivos para testagem da covid-19.

A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica estima que o número de exames para detectar a covid-

19 realizados em todo o país aumentou 98% entre a última semana de 2021 e o início de 2022. O

aumento da demanda fez também o preço do procedimento em algumas unidades de saúde particulares

aumentar 50% em São Paulo.

Os testes feitos pelos profissionais do SUS são pelo método de antígeno. Esse tipo de teste pode ser

feito também em farmácias, tem um resultado rápido e é mais barato que o PCR-RT, considerado

padrão-ouro para detectar o vírus. Mais preciso, ele é também mais demorado.

O salto no número de procedimentos é uma das justificativas para as unidades públicas postergarem o

atendimento, e laboratórios privados não entregarem os resultados no tempo estimado.

Um teste para covid com promessa de resultado em até um dia nas clínicas do grupo Fleury, por

exemplo, custa até R$ 380 — o procedimento realizado nos estabelecimentos a+ Medicina Diagnóstica,

que também pertence à rede, sai por R$ 320. Já no Hospital Israelita Albert Einstein, para ter um
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resultado em até 12 horas, é preciso desembolsar R$ 385.

Mas o valor não garantiu que os clientes tivessem a mesma rapidez — ou sorte — para receber o

resultado, como conseguiu a filha de Murilo no SUS. A espera para o laudo de uma PCR chegou a até

sete dias, entre as pessoas ouvidas pela reportagem.

A empresária Rita Krejici, 49, perdeu a semana inteira de trabalho pelo atraso no resultado do teste

realizado no Albert Einstein na última segunda-feira (10). Ela iria administrar uma palestra com duração

de uma semana para clientes da empresa onde trabalha, em São Paulo, mas alguns dias antes teve

contato com uma pessoa que estava com covid-19. A espera pelo veredito do hospital demorou 72 horas.

"Liguei para os laboratórios para procurar, não foi fácil. Achei só nos laboratórios mais caros e acabei

fazendo no Einstein, que era o mais caro de todos, mas tinha um prazo de resposta mais curto: 12 horas.

Para mim era interessante, porque caso desse negativo eu perderia apenas um dia de trabalho",

relembra. Irritada com a demora, Rita reclamou. Ela, porém, foi informada que, devido à alta demanda,

"não podiam fazer nada".

O atraso no resultado do teste da covid-19 também atrapalhou os planos da vendedora Érica*, 25, que

está mudando de apartamento com o namorado. A tosse e a dor de garganta começaram em 5 de

janeiro. No dia 7, ela fez um teste no laboratório Salomão Zoppi da av. Angélica, em São Paulo. A

promessa de resultado em 24 horas, porém, também não foi cumprida: o exame, que deu positivo, só

saiu 7 dias depois. "Ia contar com ajuda de parentes para fazer a mudança, mas descartei essa

possibilidade porque o teste não saiu", reclamou. "Meus sintomas inclusive já sumiram, e fiz a mudança

praticamente sozinha."

Ansiosa com a demora para saber se estava infectada ou não, a vendedora diz que comprou um teste

antígeno de uma amiga que trouxe o exame da Europa. "Absolutamente nenhuma farmácia perto de casa

realizava o procedimento", relatou ao TAB. "Tive que pagar para não ficar na mão dos caras."

O teste de antígeno, a propósito, apontou resultado negativo. Ela não está mais infectada.

A chegada da variante ômicron do coronavírus que, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), foi

responsável por quase 60% dos casos de covid-19 no mundo no último mês, pode explicar o salto nos

casos e suspeitas da doença nas últimas semanas. A nova cepa é muito mais contagiosa.

Até o dia 27 de dezembro, a variante foi encontrada em 58% dos casos sequenciados no Brasil, de

acordo com um levantamento feito pela plataforma Our World in Data. Cientistas defendem a testagem

em massa da população para rastrear o caminho do vírus e evitar uma disseminação desenfreada da

doença.

A consultora de desenvolvimento humano Carla Ottoni, 49, pegou um voo do Rio de Janeiro para

Salvador em 6 de janeiro — ela, porém, não sabia que estava infectada. Antes de viajar, seu pai havia

apresentado sintomas da doença durante as festas da família no Natal, e ela chegou a fazer um exame

no hospital particular São Lucas. O resultado, porém, atrasou 48 horas.

"Não tinha sintomas, mas no dia 11 de janeiro [terça-feira] saiu o resultado e detectou que eu estava com

a covid-19. Viajei no início da semana infectada", conta ela. "Se eu já estava com o vírus, não deveria ter

viajado."

A cerca de seis quilômetros de distância da UBS República, o técnico em informática João Santos, 52,

percorria quase todos os três quilômetros da av. Angélica em busca de um teste covid-19. Ele

desembarcou de um voo no último domingo (9) com dores de cabeça e tosse. Deixou a tenda de um

laboratório particular zangado, sem conseguir realizar o exame. Atravessou a rua em direção a uma

farmácia. Poucos minutos depois, deixou o local agora com expressão de preocupação. No celular,
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tentou agendar o exame pela internet. Ao TAB, ele explicou que aquele era o quinto lugar onde tentava

fazer o exame.

"Aparentemente os laboratórios estão vazios. Mas pelas informações que passam, os testes só são feitos

por agendamento. Se eu não conseguir fazer hoje, volto para casa e tento marcar. Mas não sei como

farei com meu trabalho, porque estou indo presencialmente."

Em quatro dos cinco lugares em que Santos esteve, a reportagem do TAB o acompanhou. Sem se

identificar, em todos os casos, funcionários das quatro unidades disseram que "o prazo está sendo difícil

de cumprir".
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Dez anos após ter adquirido a Amil, em uma transação de R$ 10 bilhões, a americana UnitedHealth

Group (UHG) se movimenta para vender o controle da operadora de saúde. A negociação é mais um

passo na redução das operações do grupo no Brasil, após ter repassado, em dezembro de 2021, a

carteira de planos individuais da Amil para a APS.

Grandes grupos de saúde do País já foram sondados, como Sul América e Bradesco, mas a disputa,

neste momento, estaria mais acirrada entre a gigante Rede D’Or, dona dos hospitais São Luís, e a família

Bueno, dos fundadores da Amil, que também controla a Dasa.

A estratégia de saída vem depois de uma série de tentativas de revitalização do negócio. A UHG não

conseguiu reverter a situação da Amil desde a aquisição do negócio, em 2012. Primeiro, tentou fazer um

processo de reestruturação na companhia, com corte de pessoal e troca de executivos.

Posteriormente, lançou no Brasil a Optum, empresa de tecnologia especializada em saúde que é sucesso

nos EUA, mas que não decolou por aqui. No mercado americano, a UHG é uma gigante de saúde.

Apenas no terceiro trimestre do ano passado, lucrou US$ 4 bilhões. Na Bolsa americana, é avaliada em

US$ 445 bilhões.

A Amil encerrou o exercício de 2020 - o último balanço divulgado - com queda de 6% em seu faturamento

consolidado, que alcançou R$ 25,7 bilhões. A redução do número de beneficiários e do volume de

procedimentos eletivos foram os motivos para a retração. No entanto, quedas nas despesas de

comercialização e administrativas levaram a operadora a fechar o ano com lucro líquido de R$ 517,1

milhões.

Perdas

Há anos, a Amil operava no prejuízo sua carteira de planos individuais, setor que vem sendo deixado de

lado pelas operadoras, que preferem os planos corporativos. Em dezembro, após a transferência da

carteira com mais de 370 mil vidas para uma empresa chamada APS Assistência Personalizada à Saúde,

vários clientes se queixaram sobre a falta de esclarecimentos, levando a um pedido de esclarecimentos

do Procon.

Em resposta na época, a UHG disse que nada mudaria para os beneficiários, que continuariam sendo

atendidos pela mesma rede credenciada, amparados pelas mesmas condições de prestação de serviços

e com os mesmos valores de mensalidades.

Como os planos eram deficitários, a UHG pagou R$ 3 bilhões para a empresa de investimento Fiord,

nome por trás da APS, companhia de reestruturação de empresas. Antes, chegou a sondar outros

concorrentes, que pediram valor maior para assumir a carteira. O negócio envolveu quatro hospitais da

Amil em São Paulo e Curitiba, que são os mais utilizados pelos clientes nas duas cidades.

Agora, a UHG busca interessados pelo controle da Amil. A companhia tem planos de manter uma fatia

minoritária no ativo, dizem fontes. O BTG Pactual foi contratado pela UHG para avaliar a operação.

Atrativos

A Amil, de acordo com dados de seu site, tem 5,7 milhões de clientes, 7,4 mil laboratórios, 19,5 mil

colaboradores e 19,7 mil médicos conveniados. Conta ainda com 15 unidades hospitalares e 1,2 mil

hospitais credenciados.

O maior interesse da Rede D’Or, empresa capitalizada e bastante agressiva em aquisições, seriam os

hospitais. No entanto, conforme fontes, a transação poderia encontrar resistência no Conselho

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), por conta da potencial concentração de mercado.

Por isso, uma das estratégias seria uma divisão dos ativos. A Rede D’Or tem hoje cerca de 60 hospitais,

além de ser uma acionista relevante na operadora Qualicorp.
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Se a Rede D’Or ficar com parte da Amil, será um desfecho curioso para uma briga antiga entre as

empresas. A Amil chegou a anunciar o descredenciamento da rede, culpando a companhia pelo aumento

da inflação médica.

Procurados, UnitedHealth, Bradesco Seguros, Rede D’Or Dasa e SulAmérica afirmaram que não

comentam rumores de mercado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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CartaExpressa

Internações por Covid-19 mais que dobram em três hospitais privados de São Paulo

No Hospital Israelita Albert Einstein, a alta foi de 707%, passando de 14 pacientes internados em

dezembro para 99 até a quinta-feira

Por CartaCapital | 14.01.2022 11h57

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

As internações por Covid-19 mais do que dobraram em ao menos três hospitais privados na cidade de

São Paulo em comparação com o final do ano passado.

No Hospital Israelita Albert Einstein, a alta foi de 707%. A unidade informou que no dia 31 de dezembro

14 pacientes estavam internados por Covid-19, sendo 11 deles em leitos clínicos e três em unidades de

terapia intensiva (UTI). Na quinta-feira 13, o número de hospitalizados saltou para 99. Do total, são 81 em

apartamentos e 18 em unidades de terapia intensiva e semi-intensiva. Três pacientes estão entubados.

O Hospital Sírio-Libanês informou que, no dia 31 de dezembro, as unidades de São Paulo tinham 27

pacientes internados com Covid-19, sendo 22 pacientes em enfermaria e outros cinco em leitos de UTI. O

número foi para 67 de acordo com balanço feito na quarta-feira, sendo 11 deles em UTI.

A Rede D’Or São Luiz também informou que seus hospitais na Grande São Paulo estão, em média, com

um volume de atendimento em seus prontos-socorros 50% maior do que o habitual em semanas

anteriores.

Relacionadas
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Um estudo realizado por pesquisadores de universidades chinesas e publicado na última segunda-feira

(10) na revista Emerging Microbes & Infections aponta que a vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto

Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac, tem efetividade na neutralização da variante Ômicron. O

estudo ainda á preliminar. Apesar de já ter sido publicado e passado por revisão de pares, o artigo

médico-científico contém dados observados em laboratório, o que ainda não demonstra se há a mesma

efetividade na população em geral.

Para o estudo, os pesquisadores usaram pseudovírus contendo a proteína Spike de sete variantes do

vírus Sars-CoV-2: Ômicron, Alpha, Beta, Gama, Delta, Lambda e Mu. Um pseudovírus é uma partícula

viral que possui todas as propriedades do vírus, com a diferença de que ele não infecta as células. Os

pseudovírus foram utilizados na pesquisa por permitir uma manipulação mais segura em laboratório.

+ Anvisa confirma segundo caso de superfungo em hospital de Recife

No experimento foi utilizado plasma sanguíneo de pessoas vacinadas com a CoronaVac e também de

pessoas com infecção prévia. Essas amostras são então infectadas com os pseudovírus que carregam a

proteína Spike das variantes.

O teste consiste em checar se anticorpos gerados em decorrência da vacina vão neutralizar, ou seja,

combater o vírus nesse cultivo. O resultado é então comparado com a capacidade de neutralização dos

anticorpos da linhagem de vírus que circulava no início da pandemia.

Os testes de neutralização conseguem avaliar a capacidade dos anticorpos de erradicar o vírus, mas não

medem outros aspectos de defesa do organismo, como por exemplo a memória do sistema imunológico.

O que diz o estudo

Após produzidos os pseudovírus das sete variantes, pesquisadores analisaram anticorpos neutralizantes

de 16 pessoas convalescentes de Covid-19 e também de 20 pessoas que haviam tomado duas doses da

vacina CoronaVac. O estudo não incluiu pessoas que tomaram doses de reforço.

No caso das pessoas que tiveram a infecção prévia, foi observada uma redução de 10,5 vezes da

neutralização contra a variante Ômicron, ou seja, a neutralização pela Ômicron é 10,5 vezes pior do que

para cepa original do novo coronavírus. No caso da Alfa, a redução é de 2,2 vezes; 5,4 vezes contra a

Beta; 4,8 vezes contra a Gama; 2,6 vezes contra a Delta; 1,9 vez contra a Lambda; e 7,5 vezes contra a

variante Mu.

+ Empresas decidem suspender cruzeiros até dia 4 de fevereiro

Já no teste feito com os anticorpos neutralizantes das 20 pessoas que tinham tomado as duas doses da

vacina CoronaVac, a redução de neutralização média foi de 12,5 vezes sobre a Ômicron; de 2,9 vezes

contra a Alfa; 5,5 vezes contra a Beta; 4,3 vezes contra a Gama; 3,4 vezes contra a Delta; 3,2 vez contra

a Lambda; e 6,4 vezes contra a variante Mu.

Para os autores do trabalho, essa redução de neutralização de cerca de 12,5 vezes da CoronaVac frente

a Ômicron – que demonstra perda de efetividade da vacina em relação à cepa original – é muito “melhor

do que os trabalhos publicados sobre duas doses de vacinas de RNA mensageiro, nas quais foi

observada uma diminuição de 22 vezes e de 30 até 180 vezes da neutralização em imunizados com a

Pfizer”.

Mesmo assim, os autores destacam que a comparação dos estudos da CoronaVac com a Pfizer pode ter

problemas, já que a diferença encontrada entre eles pode ser atribuída a ensaios diferentes ou amostras

diferentes.

“A CoronaVac, ou outras vacinas inativadas, induzem um repertório maior de imunidade contra Covid-19.

Recentemente, há evidências científicas de que a capacidade de neutralização da CoronaVac contra a
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variante Ômicron é maior do que a capacidade das vacinas baseadas em proteína S. A consequência

disso é que as vacinas inativadas, como a CoronaVac, resistem mais às variantes”, disse Dimas Covas,

presidente do Instituto Butantan.

+ Associação do setor recomenda priorizar exame de Covid para casos graves

Para especialistas que leram o estudo publicado na revista científica, ainda faltam dados para que seja

possível afirmar que duas doses da CoronaVac seriam suficientes para neutralizar a Ômicron. Eles

destacam que faltam dados, por exemplo, de resposta celular. Eles também lembram que o resultado

observado com anticorpos neutralizantes nem sempre corresponde ao que é observado em cenários

epidemiológicos reais.

Todas as vacinas aprovadas até este momento foram desenvolvidas para combater apenas a cepa

original do SarS-CoV-2, que surgiu inicialmente na China. Todas elas apresentam, em maior ou menor

grau, queda de eficácia em relação às variantes.

Vacinação

Independentemente do resultado desse estudo, especialistas lembram que vacinas salvam vidas. Na

quarta(12), em entrevista coletiva, o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus

em São Paulo, João Gabbardo, disse que as vacinas que estão sendo aplicadas em todo o mundo

ajudam a prevenir mortes e hospitalizações por Covid-19.

Segundo ele, a variante Ômicron, que fez os casos de Covid-19 explodirem em todo o mundo, tem sido,

no geral, uma pandemia de não vacinados. “Estamos enfrentando uma pandemia dos não vacinados. E,

quando se fala dos não vacinados, estamos falando das pessoas com mais de 18 anos que não

completaram o seu esquema vacinal e das crianças que ainda não foram vacinadas. Esses dois

segmentos é que são responsáveis por esse acréscimo no número de internações e de casos”, disse ele.

“Quando dizem que esta variante é inofensiva, que os casos são leves, temos que levar em consideração

que isso é resultado da vacinação. O número de pessoas que ainda se infectam é muito elevado. E

internações, embora não sejam tão graves, são muito elevadas”, falou Gabbardo.

Resposta imunológica

O Instituto Butantan divulgou que um outro estudo, feito no Chile e que ainda não foi publicado,

demonstrou que três doses da CoronaVac foram capazes de reforçar a resposta imunológica celular

contra a variante Ômicron.

“Os primeiros resultados que obtivemos são respostas celulares, que são células chamadas linfócitos T,

que reconhecem antígenos de coronavírus. Fomos capazes de medir a capacidade de reconhecimento e

de resposta imune em amostras obtidas de pessoas vacinadas com duas doses da CoronaVac, mais a

dose de reforço, e detectamos um nível significativo de reconhecimento da proteína S da variante

Ômicron”, disse o pesquisador Alexis Kalergis, diretor do Instituto Milênio de Imunologia e Imunoterapia,

professor na Pontifícia Universidade Católica do Chile, em entrevista à Rádio Pauta.

+ Falta de insumos leva Rede D’Or a restringir exames de Covid-19

Para a pesquisa, foi analisado um grupo de 24 pessoas com ciclo vacinal completo feito com a

CoronaVac e que haviam recebido uma dose de reforço do mesmo imunizante após seis meses.

Amostras de sangue dos vacinados foram avaliadas em laboratório para verificar a capacidade específica

dos linfócitos T em identificar cepas da variante Ômicron. “Esses linfócitos T têm a capacidade de

reconhecer células infectadas para eliminá-las. Para conseguir isso, os linfócitos T também devem

produzir uma molécula antiviral chamada interferon gama e nossos resultados mostram que essa

molécula foi efetivamente produzida”, disse o pesquisador chileno.
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Igualmente a outras áreas do conhecimento, também na medicina a realidade e o dia a dia enriquecem a

teoria. Nos últimos anos foram tantos os casos de Síndrome de Burnout em todo o mundo, que a OMS

oficializou-a como uma enfermidade crônica a ponto de incluí-la na mais recente versão do Código

Internacional de Doenças (CID 11). Burnout consta agora da bíblia da saúde, a pessoa por ela acometida

tem de ser tratada por especialistas e respeitada pela sociedade em geral – em particular, nos meios

profissionais. Por que? A resposta está em sua origem: a Síndrome de Burnout, que também pode ser

chamada de Síndrome do Esgotamento, está intrinsecamente associada à rotina de trabalho. Ela se faz

sinalizar pelo sentimento de grande estresse físico e mental, queda brusca na qualidade do serviço

executado e, mais importante, pelo fenômeno psiquiátrico da despersonalização — quando o indivíduo

cumpre as suas tarefas de forma robotizada e demonstra embotamento afetivo em relação ao grupo no

qual vive. “O trabalhador com Burnout gasta todo o seu estoque de energia biopsíquica e depois fica

exaurido”, diz Fábio Scaramboni Cantinelli, chefe de Psiquiatria do Instituto do Câncer do Estado de São

Paulo. “O paciente demora muito para restituir a energia que despendeu”.

EXPLICAÇÃO O psiquiatra Fábio Cantinelli detalha: o trabalhador perde as energias para executar as

tarefas (Crédito:GABRIEL REIS)

Foi em 1974 que o psicólogo alemão Herbert J. Freudenberger deu a mais perfeita definição desse mal,

valendo-se da metáfora de um palito de fósforo: uma vez aceso, ele ostenta uma vigorosa chama, mas,

após alguns segundos, vai paulatinamente perdendo-a. Chega o momento em que o palito apaga. A

bancária paulista Amélia Cristina Marques, 46 anos, sentiu-se exatamente assim. Ela está sob cuidados

médicos há quatro anos. “Não conseguia nem mesmo levantar da cama”, diz a bancária. Há vinte e oito

anos na função, Amélia se olhava no espelho e se negava admitir-se doente e que precisava de ajuda

especializada. “Hoje faço psicoterapia e tomo medicamentos que me são receitados”. A instituição

financeira, da qual está licenciada, compreendeu que se trata de doença e a amparou. Mas, em um País

no qual até a depressão ainda é vista como “fazer corpo mole” diante do trabalho, Amélia foi hostilizada

por alguns colegas desinformados: “Alguns deles não acreditavam que eu estava doente. Por isso me

desrespeitaram”. Esse é um dos motivos que levou a paulista Maria (sobrenome preservado a seu

pedido) a desenvolver a síndrome quando colocou toda a sua energia no trabalho, deixando em planos

secundários sua vida pessoal e emocional. Pode-se mesurar o alcance da doença pelo índice colhido

junto ao INSS: quintuplicou o número de solicitações de auxílio doença, motivados por Burnout, entre

março e abril de 2020. O número de pedidos chegou a quinhentos mil. O estresse da pandemia e o

decorrente medo da morte é claro que tiverem papel importante nesse astronômico aumento de

requisições.

Apesar de a Síndrome do Esgotamento estar fortemente relacionada com o mundo do trabalho, não é

raro ver pessoas envolvidas em outras atividades também desenvolverem a enfermidade – mas seu pano

de fundo, digamos assim, é sempre o profundo estresse. Douglas Pinheiro é padre e, pouco depois de

um ano de seu ordenamento, passou a sentir os sintomas da síndrome, estreitamente similares aos do

transtorno da ansiedade generalizada. “Sentia muito sono, tinha crises de choro, palpitações, falta de ar e

inquietação constante”, diz o padre. Ele atua em seu sacerdócio na cidade paulista de Jandira, e na

época em que começou a sofrer de burnout cuidava de nove igrejas ao mesmo tempo, além de se

dedicar ao magistério universitário. “Passei por tratamento psicológico e agora estou melhor”, diz

Pinheiro. Por se tratar de um religioso, aparentemente o processo foi mais doloroso. Ele explica diz que

não compreendia como o trabalho para o qual tanto se preparou estava lhe fazendo mal: “executava,

cada vez, mais e mais, tarefas”. Atualmente, o padre conseguiu estabelecer uma rotina mais harmoniosa
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de trabalho. Dedica-se a seis paróquias.
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A análise primária do ensaio pivotal de Fase 3 ASCEMBL demonstrou que asciminib tem eficácia superior

e um melhor perfil de segurança comparado a bosutinibe (BOS) no tratamento de pacientes com

leucemia mieloide crônica em fase crônica (LMC-CP) após  2 inibidores de tirosina quinase (TKIs) de

ligação ATP. Agora, os pesquisadores relatam na ASH 2021 resultados atualizados de eficácia e

segurança após acompanhamento mediano de 19,2 meses (adicional de 7,5 meses) desde a análise

primária. O estudo tem participação brasileira, dos hematologistas Laura Fogliatto, Hospital de Clínicas de

Porto Alegre; Carla Boquimpani, HEMORIO; e André Abdo, do ICESP.

Asciminib (Scemblix®, Novartis) é o primeiro inibidor de BCR-ABL1 que inibe seletivamente a quinase da

oncoproteína BCR-ABL1 a partir do gene ABL Myristoyl Pocket (STAMP).

Neste estudo foram inscritos pacientes adultos com LMC-CP expostos a  2 inibidores de tirosina-quinase

(TKIs) anteriores, randomizados (2: 1) para receber asciminibe 40 mg duas vezes ao dia (BID) ou BOS

500 mg uma vez ao dia (QD). Foram elegíveis pacientes que falharam ao tratamento prévio, de acordo

com as recomendações da European LeukemiaNet (2013) para TKIs de segunda linha. Pacientes

intolerantes ao TKI mais recente foram elegíveis apenas com BCR-ABL1 > 0,1% na Escala Internacional

(IS).

Na análise primária, a maior taxa de resposta molecular (MMR) na semana 24 foi de 25,5% com

asciminibe versus 13,2% com BOS. A diferença nas taxas de MMR após o ajuste para o status de

resposta citogenética no início do estudo foi de 12,2% (IC de 95%, 2,19-22,30; P = 0,029). Eventos

adversos (EAs) de grau 3 foram relatados em 50,6% e 60,5% dos pacientes que receberam asciminibe e

BOS, respectivamente, enquanto EAs que levaram à descontinuação ocorreram em 5,8% e 21,1%,

respectivamente.

Os resultados atualizados de eficácia e segurança são relatados a seguir, após follow-up adicional do

ensaio ASCEMBL.

Resultados

Um total de 233 pacientes foram randomizados para receber asciminibe (N = 157) ou BOS (N = 76). No

momento do corte de dados (6 de janeiro de 2021), todos os pacientes randomizados haviam concluído

sua visita da semana 48 ou descontinuado. O tratamento estava em andamento em 89 (56,7%) e 17

(22,4%) pacientes com asciminibe e BOS, respectivamente (Tabela 1).

Table 1. Disposition of Patients with CML-CP After 2 Prior TKIs in Asciminib vs Bosutinib Treatment Arms

Patient disposition, n (%)

Asciminib

40 mg BID

(N=157)

Bosutinib

500 mg QD

(N=76)

All (N=233)

Patents randomized

Treateda

156 (99.4)

76 (100.0)

232 (99.6)

Treatment ongoingb
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89 (56.7)

17 (22.4)

106 (45.5)

Discontinued treatment

67 (42.7)

59 (77.6)

126 (54.1)

Before wk 24

26 (16.6)

25 (32.9)

51 (21.9)

Wk 24 to before wk 48

25 (15.9)

29 (38.2)

54 (23.2)

Wk 48 to before wk 96

15 (9.6)

3 (3.9)

18 (7.7)

After wk 96

1 (0.6)

2 (2.6)

3 (1.3)

Reason for discontinuation

Lack of efficacy

37 (23.6)

27 (35.5)

64 (27.5)

Adverse event

9 (5.7)

18 (23.7)

27 (11.6)

Physician decision

13 (8.3)

6 (7.9)

19 (8.2)

Patient decision

4 (2.5)

3 (3.9)

7 (3.0)

Progressive disease

1 (0.6)

3 (3.9)
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4 (1.7)

Lost to follow-up

1 (0.6)

2 (2.6)

3 (1.3)

Death

1 (0.6)

0

1 (0.4)

Protocol deviation

1 (0.6)

0

1 (0.4)

BID, twice daily; CML-CP, chronic myeloid leukemia in chronic phase; QD, once daily; TKI, tyrosine kinase

inhibitor.

a One patient in the asciminib arm developed cytopenia after randomization and was not treated per

cytopenia after randomization and was not treated per investigator's decision.

b Ongoing at the time of data cutoff: January 6, 2021.

Na semana 48, a incidência cumulativa de maior resposta molecular (MMR, do inglês major molecular

response) foi de 33,2% com asciminibe e 18,6% com BOS, mostrando que a diferença entre os 2 braços

de tratamento observada na semana 24 na análise primária foi mantida em um acompanhamento mais

prolongado. A incidência cumulativa de BCR-ABL1IS 1% na semana 48 em pacientes sem este nível de

resposta no início do estudo foi de 50,8% com asciminibe e 33,7% com BOS. A diferença nas respostas

moleculares profundas (MRs) também favorecem asciminib vs BOS na semana 48: MR4 (BCR-ABL1IS

0,01%) e MR4,5 (BCR-ABL1IS 0,0032%) as taxas foram de 14,0% e 9,6% com asciminib e 6,6 % e 2,6%

com BOS, respectivamente.

Em relação ao perfil de segurança, não foram observados novos sinais no braço asciminibe. A duração

mediana da exposição foi de 67,1 semanas (intervalo, 0,1-162,1 semanas) para asciminib e de 29,7

semanas (intervalo, 1,0-149,3 semanas) para BOS. Na data de corte, 91,0% dos pacientes no braço

asciminibe e 97,4% dos pacientes em BOS relataram 1 AE de todos os graus; 54,5% e 67,1% dos

pacientes, respectivamente, relataram eventos adversos grau 3. Nenhum evento fatal adicional foi

relatado desde a análise primária. Menos pacientes no grupo asciminibe (7,1%) experimentaram EAs que

resultaram na descontinuação do tratamento comparados aos pacientes do grupo BOS (25,0%) (Tabela

2).

Table 2. Overview of AEs in Patients with CML-CP after 2 Prior TKIs in Asciminib vs Bosutinib Treatment

Arms

Asciminib

40 mg BID

(n=156)

Bosutinib

500 mg QD

(n=76)

Category, n (%)a
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All grades

Grade 3

All grades

Grade 3

AEs

142 (91.0)

85 (54.5)

74 (97.4)

51 (67.1)

Fatal AEs

2 (1.3)

2 (1.3)

1 (1.3)

1 (1.3)

AEs leading to discontinuation

11 (7.1)

10 (6.4)

19 (25.0)

14 (18.4)

AE, adverse event; BID, twice daily; CML-CP, chronic myeloid leukemia in chronic phase; QD, once daily;

TKI, tyrosine kinase inhibitor.

aA patient with multiple severity grades for an AE is only counted once under the maximum grade.

Os EAs mais comuns que levaram à interrupção do tratamento incluíram trombocitopenia (3,2%) e

neutropenia (2,6%) no braço asciminibe e aumento da alanina aminotransferase (5,3%) e neutropenia

(3,9%) no braço BOS.

Pacientes com LMC-CP resistentes ou intolerantes após 2 linhas de tratamento com TKI permaneceram

dependente de BCR-ABL1. O novo inibidor STAMP asciminibe demonstra eficácia superior contínua e um

perfil de eventos adversos limitado”, destacam os autores. “A mielossupressão, embora mais

proeminente, parece ser precoce e relacionada à doença. A resistência secundária com base na perda de

MMR é rara. No geral, após acompanhamento mediano de 19,2 meses, o perfil de benefício-risco de

asciminibe versus BOS continua a apoiar o uso de asciminibe como nova terapia em pacientes altamente

pré-tratados”, concluem.

Este estudo é patrocinado pela Novartis.

Referência: 310 Efficacy and Safety Results from Ascembl, a Multicenter, Open-Label, Phase 3 Study of

Asciminib, a First-in-Class STAMP Inhibitor, Vs Bosutinib in Patients with Chronic Myeloid Leukemia in

Chronic Phase after 2 Prior Tyrosine Kinase Inhibitors: Update after 48 Weeks - Michael J. Mauro et al.

Program: Oral and Poster Abstracts

Type: Oral

Session: 632. Chronic Myeloid Leukemia: Clinical and Epidemiological: Mechanisms of resistance and

expanded therapies

Hematology Disease Topics & Pathways: Clinical Trials, Adults, Clinical Research, Diseases, Therapies,

Myeloid Malignancies, Study Population
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DESTINY-Breast03 (NCT03529110) é um estudo randomizado, multicêntrico, aberto, de Fase 3 que

avalia a eficácia e segurança de trastuzumabe deruxtecana (T-DXd) versus T-DM1 em pacientes com

câncer de mama metastático HER2 + previamente tratadas com trastuzumabe e taxano. Análise de

subgrupo apresentada no San Antonio Breast Cancer Symposium 2021 mostrou que o uso de T-DXd

quintuplicou a mediana de sobrevida livre de progressão em pacientes com metástase cerebral (HR,

0,25) e alcançou taxa de resposta três vezes superior nessa população. O estudo tem participação dos

brasileiros Vanessa Petry (foto), oncologista do ICESP, e do médico Roberto Hegg, da Clínica de

Pesquisas e Centro de Estudos em Oncologia Ginecológica e Mamária.

Na análise primária, o tratamento com T-DXd demonstrou melhora clínica e estatisticamente significativa

na sobrevida livre de progressão (SLP) na comparação com T-DM1 (Corteset al, ESMO 2021). Agora, os

pesquisadores apresentam no SABCS 2021 dados adicionais de eficácia e segurança em subgrupos

específicos, incluindo pacientes com metástases cerebrais (BMs).

Pacientes que cumpriram os critérios de inclusão foram randomizadas 1: 1 para receber 5,4 mg/ kg T-

DXd ou 3,6 mg / kg T-DM1 Q3W. Foram elegíveis pacientes com câncer de mama HER2+ e BMs

clinicamente estáveis (RECIS v1.1). O endpoint primário foi a sobrevida livre de progressão (SLP)

determinada por revisão central independente e cega. A taxa de resposta global (ORR) também foi

analisada nos diferentes subgrupos.

Resultados

No corte de dados (21 de maio de 2021), 524 pacientes foram randomizadas para T-DXd (n = 261) ou T-

DM1 (n = 263).

Os resultados apresentados no SABCS 2021 mostram que T-DXd demonstrou SLP superior vs. TDM1

(HR, 0,28 [IC 95%, 0,22-0,37]; P = 7,8 x 10-22) na análise por revisão central independente e cega, com

mediana (m) SLP não alcançada (95% CI, 18,5-NE) para T-DXd em comparação com 6,8 meses (95%

CI, 5,6-8,2) para T-DM1.

Para pacientes com BMs basal clinicamente estável na randomização (n = 82), mSLP foi de 15,0 meses

(95% CI, 12,5-22,2) para T-DXd vs. 3,0 meses (95% CI, 2,8-5,8) para T-DM1 (HR, 0,25 [IC 95%, 0,31-

0,45)].

No geral, a ORR confirmada para T-DXd foi de 79,7% vs. 34,2% para T-DM1. Para pacientes com BMs

estáveis no início do estudo, a ORR foi de 67,4% para T-DXd vs. 20,5% para T-DM1. Benefício

consistente de SLP e ORR também foi observado em outros subgrupos (Tabela 1). No corte de dados, 84

(32,2%) pacientes tratados com T-DXd tinham doença progressiva versus 155 (58,9%) com T-DM1. Em

pacientes com metástase cerebral estável no braço T-DXd, 48,8% (21/43) tinham progressão da doença,

enquanto no braço T-DM1 69,2% dos pacientes (27/39) apresentavam progressão.

O perfil de segurança de T-DXd foi gerenciável e eventos adversos relacionados ao tratamento ocorreram

em 27 (10,5%) pacientes tratados com T-DXd e em 5 (1,9%) pacientes que receberam T-DM1, sem

eventos de grau 4 ou 5.

“DESTINY-Breast03, o primeiro estudo randomizado de Fase 3 comparando TDXd com o tratamento

padrão, atingiu o endpoint primário, demonstrando que o benefício de SLP foi superior com T-DXd vs.

TDM1”, concluem os autores. “Nesta análise de subgrupos, T-DXd teve um perfil de segurança

gerenciável e ORR consistentes, mesmo em subgrupos de pacientes com metástase cerebral

previamente tratados”, destacam.

T-DXd é um conjugado anticorpo-droga direcionado a HER2, aprovado para o tratamento de pacientes

com câncer de mama metastático HER2+ com base no estudo DESTINY-Breast01 (NCT03248492).
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Tabela 1. Subgroup Analyses for PFS and ORR of T-DXd versus T-DM1

PFS by BICR HR (95% CI)

Absolute OR///////R Difference

(T-DXd-T- DM1) (95% CI)

All patients (N=524)

0.28 (0.22-0.37)

45.5 (37.6-53.4)

Hormone receptor

Positive (n=272)

0.32 (0.22-0.46)

47.3 (36.1-58.4)

Negative (n=248)

0.30 (0.20-0.44)

43.2 (31.5-55.0)

Prior pertuzumab

Yes (n=320)

0.31 (0.22-0.43)

46.7 (36.5-56.9)

No (n=204)

0.30 (0.19-0.47)

43.6 (30.5-56.7)

Prior lines of therapya

0-1 (n=258)

0.33 (0.23-0.48)

39.3 (27.3-51.2)

2 (n=266)

0.28 (0.19-0.41)

51.6 (40.9-62.4)

Visceral disease

Yes (n=384)

0.28 (0.21-0.38)

48.3 (39.1-57.6)

No (n=140)

0.32 (0.17-0.58)

39.1 (23.6-54.6)

Brain metastases at baseline

Yes (n=82)

0.25 (0.13-0.45)

46.9 (25.6-68.3)

No (n=442)

0.30 (0.22-0.40)

45.5 (36.9-54.1)

Referência: Publication Number: GS3-01 Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201a) vs. trastuzumab
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emtansine (T-DM1) in patients (pts) with HER2+ metastatic breast cancer (mBC): subgroup analyses from

the randomized phase 3 study DESTINYBreast03
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Destaques do ASH 2021: novas perspectivas para o tratamento da LLA

Publicado por MDHealth em

14/01/2022

3 min. de leitura

Neste podcast, Dr. Wellington Fernandes, Médico Hematologista no Instituto do Câncer do Estado de São

Paulo – ICESP, comenta sobre os principais destaques de leucemia linfoblástica aguda apresentados no

ASH 2021

Dr. Wellington traz um panorama das principais apresentações abordando leucemia linfoblástica aguda

(LLA) e doenças relacionadas, como a LLA de células B – recém diagnosticada ou recidivada e refratária.

Com um especial destaque para a utilização do inotuzumabe ozogamicina (INO) no tratamento destes

pacientes. Este é um anticorpo anti-CD22 conjugado com caliqueamicina, já aprovado pelo FDA e

ANVISA para LLA recidivada/refratária. A dose inicial aprovada é de 1,8 mg/m2/ciclo em 3 doses

divididas.

O primeiro trabalho comentado pelo especialista, é o estudo GMALL 08/2013, envolvendo pacientes entre

18 e 55 anos de idade e recém-diagnosticados com leucemia/linfoma linfoide agudo LLA/LLB. O estudo

está em andamento e programado para recrutar 950 pacientes. Este estudo multicêntrico prospectivo,

ainda em andamento, atingiu resultados preliminares importantes.

Terapia com ASP intensiva e individualizada foi factível, enquanto elevadas taxas de HemCR foram

observadas em praticamente todos os subgrupos. Taxas de MolCR variaram de 41% a 74% e uma

proporção relevante manteve baixas DRM positivas. Terapias direcionadas a DRM foram realizadas em

grande proporção de indivíduos. Respostas ao blinatomumabe in MolFail foram inferiores, quando

comparadas a estudos prévios. Respostas à nelarabina em LLA Ph- MolFail corresponderam a apenas

18%. A sobrevida global em pacientes com MolFail se mostrou promissora, entretanto, em combinação

com terapia-alvo e transplante de células- tronco.

Sabe-se também, que o tratamento de pacientes idosos com leucemia linfoblástica aguda do precursor

de células B (LLA-BCP) continua sendo uma necessidade médica não atendida. Neste sentido, o INO que

é comumente utilizado no tratamento de LLA-BCP recidivada/refratária em adultos, apresenta a síndrome

de obstrução sinusoidal (SOS) como principal evento adverso associado à sua administração.

O estudo EWALL-INO teve como objetivo avaliar a atividade e segurança do INO fracionado em uma

dosagem reduzida em combinação com quimioterapia de baixa intensidade como terapia de primeira

linha para pacientes mais velhos com CD22+ e cromossomo Philadelphia negativo (Ph-neg) LLA-BCP.

Este estudo concluiu que o inotuzumabe ozogamicina fracionado em doses reduzidas (0,8/0,5/0,5/0,5

mg/m²) combinado com quimioterapia de baixa intensidade é uma terapia de primeira linha muito ativa e

bem tolerada para pacientes idosos com CD22 + Ph-neg BCP-ALL.

O especialista também destaca outros estudos demonstrando outras formas de utilização do INO no

tratamento da LLA recidivada/refratária, inclusive para pacientes pediátricos. Vale a pena ouvir e conferir

o conteúdo completo!

Referências:

362 – Nicola Goekbuget, MD et al., First Results of the Risk-Adapted, MRD-Stratified GMALL Trial

08/2013 in 705 Adults with Newly Diagnosed Acute Lymphoblastic Leukemia/Lymphoma (ALL/LBL).

Presented at ASH annual meeting.

511 – Patrice Chevallier, MD et al., Fractionated Inotuzumab Ozogamicin Combined with Low-Intensity
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Sete colheres de chá para o corpo. Essa é a quantidade recomendada de protetor solar que deve ser

aplicado para uma ação eficiente contra os raios ultravioletas, de acordo com Caio Lamunier,

dermatologista do Hospital das Clínicas e do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo).

"Uma colher de chá para cada um dos quatro membros, duas para o tronco e uma para o rosto", explica o

especialista. Passar menos do que essa quantidade diminui a eficácia informada no rótulo, e o

dermatologista alerta que, em geral, as pessoas tendem a usar muito menos do que o recomendado.

O tempo de ação do protetor solar também precisa ser levado em conta na hora de aplicar. "É preciso

passar 30 minutos antes de vestir a roupa, colocar o biquíni ou ir para o trabalho. Para aumentar a

eficácia, deve-se passar o filtro solar sem roupa", destaca o dermatologista. Além da proteção contra as

queimaduras e o câncer de pele, o protetor solar também previne o surgimento de manchas.

Spray ou creme?

A dúvida em relação à eficácia do filtro solar em spray é antiga, mas os especialistas garantem que esse

tipo de produto também oferece proteção. Contudo, é necessário aplicá-lo de forma correta, de acordo

com as indicações no rótulo.

"O problema do spray é que, às vezes, as pessoas não o aplicam direito, perdendo a eficácia", explica

Meire Gonzaga, dermatologista do Saúde Minuto e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Ainda segundo a especialista, um ponto de atenção na hora de comprar esse tipo de produto é verificar

se é resistente à água. Para garantir a ação, deve-se reaplicá-lo a cada hora.

Na hora da compra do filtro solar, é necessário confirmar algumas características que garantem a ação

do produto. O primeiro ponto é verificar se o item protege contra os raios ultravioleta A e B (UVA e UVB).

Os raios UVA atingem a camada mais profunda da pele, favorecendo o envelhecimento e podem

influenciar no surgimento do câncer. Já os raios UVB alcançam as camadas mais intermediárias da pele

e geram as conhecidas queimaduras, vermelhidão e manchas. Também podem promover o câncer de

pele.

Outro destaque é para o Fator de Proteção Solar, ou o FPS. Quanto maior for o número, maior o grau de

proteção. Se o indivíduo demora cinco minutos de exposição para ter uma reação aos raios do sol, sob a

proteção do filtro FPS 30 ele poderia ficar 30 vezes mais tempo sem ter o mesmo dano. Ou seja, 150

minutos.

Pessoas com tons de pele mais claros precisam de protetores com FPS maiores, já que são mais

suscetíveis ao câncer de pele e queimaduras.

A textura da pele também deve ser levada em consideração na hora da escolha. "Se o rosto for muito

oleoso, o ideal é escolher [um protetor] oil free [sem óleo]. Se a pessoa tem uma pele do corpo mais

seca, escolha um que tenha associação com hidratante", explica Gonzaga, dermatologista.

Segundo a especialista, para os bebês é recomendado protetores físicos, e não químicos. Nessa

categoria estão os produtos com óxido de zinco e dióxido de titânio, que agem como bloqueadores,

refletindo e devolvendo a radiação solar. Deve-se, também, favorecer o uso de bonés/chapéus, roupas

com proteção UV, óculos, barraca e guarda-sol.

Segundo os especialistas, nunca se deve misturar o protetor solar com repelentes ou cremes hidratantes.

O correto é sempre aplicá-los separadamente.

Em primeiro lugar, recomenda-se passar o repelente ou hidratante e esperar cinco minutos. Na

sequência, o protetor solar, seja em spray ou creme. Itens de maquiagem devem ser aplicados por último,

tanto no rosto quanto no corpo.
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daqui a pouquinho isso vai começar ao meio dia e sinistra a imunização de crianças de cinco até onze

anos é começar no hospital das clínicas este processo será tudo acompanhado aí de perto pelo

governador de são paulo joão dória esta vacinação infantil né paulo que gerou muita polêmica muito

debate e teve grandes embates aqui no mor nem show sobre isso mas tem alguns dados importantes a

serem ditos aí também sobre este público que vai passar a ser humanizado a partir de agora muito bem

joe sequer começavam começou a rodada aí dos comentários justamente conversando um pouquinho

sobre essa vacinação infantil uma data importante hoje pro estado de são paulo o que me preocupa

nesse assunto paulo é que estamos discutindo aí o governo de são paulo não enfraqueceram o douro e

metido a ditador que tem meio que tão querendo tirar a guarda dos pais que não vacinarem lucy ilhéus

está sendo levantado essa hipótese é aí do que eu acho um absurdo porque o próprio ministério da

saúde falou que a vacina não pode ser obrigatória porque não foi incluída no pena em plano nacional de

imunização então sem obrigatoriedade

o que o que o ministro queiroga falou na suas redes sociais e também é é nas entrevistas que deu é que

cada pai cada mãe tem que conversar com um médico de confiança e o médico vai avaliar se a criança

precisa ou não da vacina porque até agora falaram que só vamos saber as consequências dessa vacina

é os estudos é vão ser concluídas em dois mil e vinte e seis tao todas essas crianças vão ser imunizadas

em dois mil vinte e seis a gente vai sofrer as consequências disso se vai ter criança que vai ter reação

adversa ou não e eu entendo esse desespero do dos governadores porque olha que os dados do

ministério da saúde taca e ficam falando que eu sou negacionista pois pois bem hoje eu trouxe vários

lados aqui do ministério da saúde pra vocês entenderem deixando claro que não sou contra a vacinação

contra a obrigatoriedade que taís é levantado essa hipótese pelas pelos governadores prefeitos e

autoridades de vinte milhões de crianças brasileiras entre cinco a onze anos duzentos e oitenta e seis

óbitos a maioria com comorbidades ou seja a maioria dessas crianças que morreram na asma a problema

de respirar e respiratórios é no pulmão enfim das quase oito milhões quinhentas mil crianças que insistem

em são paulo apenas duzentos e vinte e sete foram é vinte e sete mil foram contaminadas pela convide

dezenove alerta lidade dos pacientes até catorze anos chutem aí é de quantos por cento zero vírgula um

por cento guga eu quero te ouvir também olha é joe é zero vírgula um por cento de um número

gigantesco mais de duzentos mil infectados é um número significativo a gente tem é mais de trezentas

crianças até um ano de idade que morreram pelo menos de até os cinco anos de idade já é certo foram

mais de trezentas e vinte e a gente tem até dezoito anos de idade duas mil e quinhentas adolescentes e

crianças que morreram por conta da correria é um número significativo a gente pode zero vírgula zero um

parece que nada mas diante de uma contaminação gigantesca isso é sim significativo isto é sim suficiente

para ajudar a lotar os hospitais já está acontecendo agora já tem quatro capitais com tenta por cento das

utis lotadas por conta da corrida da influenza se a gente permanecer sem tipo de controle com isolamento

social de novo infelizmente é necessário perseguição tiver um isolamento social de novo vai ser muito

rápido vai ser semana que vem ou daqui a duas semanas que a gente vai fazendo o colapso do sistema

é de saúde na maioria das capitais tá acontecendo ontem o adrilles estava dizendo que não precisava se

preocupar que ao homem com é notada levando muitas pessoas para o hospital para internação e eu

disse que não que era verdade nos dados hoje já tão mostrando que não é exclusivo hospital albert a ver

suas crianças teve o albert einstein ted é o teve que dobrar o número de pessoas que estão hoje

internadas nas suas úteis de uma semana placar saltou de quarenta pra noventa e um mais que dobrou

isso tem a ver com a cento e noventa por cento de pessoas internadas e saudar o agra tem noventa e

uma pessoas entre a bem hoje saiu do quarto percentagem além de tudo einstein em uma certa vez que
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uma pessoa internada numa espécie de são paulo mas deixou só colocar do confronto guga não tido

lugar só minutos já está discutindo aqui vacinação infantil na pintura foi tirado a vacinação sim sim norões

crianças são essas que do debate gente da nossa conversa pra que todo mundo que nos assiste possa

compreender está conversando é que justamente sobre o início do processo de vacinação infantil aqui

em são paulo poucas começou nessa área vai ser assim chegou aqui agora o google começou a trazer

alguns dados do aumento do número de internações de convide dezenove que está acontecendo entre a

do cadu charque lá também cantou bem esses vão associam a assimilação de crianças inclusive passam

pra adultos sacudir quanto vocês tentou desassociar uma coisa da não aceitando nada o guga ou

simplesmente terceiro clarear o debate que se não ficar ficam no debate do contágio vulgar ana laura de

a frança deixou landim vacinação toma coragem querido celular contou com essa gente está tendo agora

uma explosão de diagnóstico de convite em crianças carro da uniqlo e a gente tá tendo uma explosão de

é o programa de rádio cortou sem na criança elas também ajudam a alastrar agora deixa eu te falar uma

coisa pra vocês vou trazer um pouquinho mas não trazer um pouco mais de informação do que tá

acontecendo aqui em são paulo com a nossa repórter beatriz manfredini seguida passo por adrilles

fernando continuar essa nossa discussão aqui bom dia a bia a qual que será o

calma aí dessa imunização desse público específico de cinco a onze anos que ele está conversando aqui

no mole olha paulo bom dia pra você pra todo mundo que acompanha o humor no show aqui em são

paulo a vacinação para esse público infantil na de cinco a onze anos com as doses pediátricas dá fighter

começa hoje mesmo sexta-feira o governo do estado de são paulo divulgou que vai vacinar as primeiras

crianças agora ao meio dia lá no hospital das clínicas essa vai ser uma vacinação simbólica como já

aconteceu outras vezes no próprio início da vacinação no país inclusive entrou com um grupo específico

de crianças e pequenos isso porque a vacinação menos uma aplicação nos postos de saúde aqui da

capital paulista está previsto para começar na segunda-feira agora dia dezessete lembrando que a

prioridade do governo de são paulo começar vacinando as crianças com comorbidades na com

deficiência permanente também indígenas depois a gente começa a vacinação por faixa etária iniciando a

vacinação hoje o governo do estado de são paulo na gestão joão dória espera imunizar mais de quatro

milhões de crianças já nas próximas três semanas com as vacinas da faz essa gente conseguirá

aprovação também dá corona vai pra si mesmo público uma decisão que deve sair na semana que vem

aí a capital paulista já disse que pode conseguir vacinar todas as crianças da cidade a pouco mais de um

milhão em uma semana só paulo porto baby obrigado pelas suas informações aqui e a qualquer

momento você nos aciona e volta para falar sobre essa vacinação infantil começa hoje em são paulo a

trilhe seu quero te ouvir também meu caro vamos lá é o único argumento derruba todo o discurso do

guga noblat a unicron é completamente resistente a vacina era uma cepa mais leve que causa sintomas

mais leves que eventualmente é completamente imune à possibilidade da vacinação que deixa todo

mundo à mercê da micron então qual a razão e o açodamento de vacinar crianças eu volto a dizer o meu

problema em relação a essa ordem médica desrespeito às ordens médicas os conceitos científicos é que

essas ordens médicas e dos conselhos científicos mudaram de um dia pro outro antes as crianças eram

uma população praticamente imune as doenças têm dizia não era eu quem dizer há consenso científico

praticamente antes dizia-se que setenta por cento da população imunizada já era o suficiente para causar

uma imunidade coletiva e a civilidade coletiva pode se alastrar com a possibilidade da disseminação de

crianças e adultos da micron que eventualmente cause uma imunidade natural somada à imunidade da

vacina sim isso geralmente vai causar algum tipo de aumento no número de infectados também do

número de internados mas até agora os números de internação estão controlados e o número gradual de
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idade tá completamente baixo a questão da data a vacinação das crianças é um problema ético se você

tem um consenso científico de que as crianças são baixos vetores de transmissão que as crianças são

praticamente imunes e essas trezentas mortes como ator ben diz a maior a gigantesca a maior parte

dessas dessas crianças morreram de outras comorbidades ou seja não existe um motivo para pressa e

açodamento da vacinação das crianças que não seja exatamente a meu ver o motivo político estabeleceu

cem por cento da população vacinada ou talvez algum tipo de lobby da vacina no toque criticando a

vacina eu já defendia que a ampla disseminação de vacinação de adultos como melhor forma para

debelar convide mais em tendo lido inúmeros inúmeras matérias inúmeros artigos inúmeros ensaios

dizendo que a criança não era um fator de risco para a convide para si mesma para a própria população

eu acho que colocar essa ampla vacinação das crianças sem saber os sintomas a longo prazo no longo

prazo não chegou não adianta dizer que existem estou esse foi o mesmo sentido eu acho que você

potencializar a possibilidade de criar um risco desnecessário para uma criança eu volto a dizer se uma

criança tem cem mil ou um milhão que seja tiver algum sintoma diverso a médio ou longo prazo da

vacinação a responsabilidade deveria ser dos conselhos médicos científicos que está à altura

oportunidade de imunização de crianças em todo o estado paga um tweet por favor um tweet por favor só

pra gente gira apontou a historia da ms ela tá indo contra esse papinho agora do adrilles de que a gente

está entrando num processo de imunização do rebanho de que é bem vinda essa nova cepa como disse

bolsonaro muito pelo contrário a gente não sabe ainda o grau de natalidade ela ataca sabe muita gente

morreu uma pessoa que humanidade está vendo loja flora nunes mário brothers realidade vulgar se

desenvolvendo assim a gente voltar ao enaltecer falou eu estou breathe meu deus estou morrendo você

devia se sentir

brasil convence a pessoa pelo mundo incluindo adiantei uma novidade da área do euro assim morrer e

ainda não sei direito me sentir responsável morreram preferido é melhor estar aí para cada vez um de

cada vez que alguém aí pra encerra o raciocínio guga só pra terminar a gente já teve mais de duzentas

milhões de crianças vacinadas nenhum efeito colateral grave entrou determinado quem sabe vacinado de

miocardite o máximo que descobriu os sete casos endocardite e oito milhões estudaram no aconteceu

enquanto isso a gente teve mais de trezentas crianças morrendo porque tem criança tem comunidade

tem criança que vai passar pelos pais e é por isso que a gente precisa claro seguiu que a ciência baseia

na tudo bem europa alto aqui olha só vamos falar um pouquinho de política agora porque o presidente da

república jair bolsonaro confirmou durante a live desta quinta-feira

Bancada discute vacinação infantil em SP
1/14/2022 | RÁDIO JOVEM PAN 620 AM/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC9389978340200000060F286989F959A685D4011AC5DD0953F066E45B7741EBD8FE49A9F6C2A2EFF038960D6EABB6CA96F8A9702DE72AC2C78FC7F04DC81A43BC00BDD729F0F5B87ECD0B4749D916CAFC8BFD1FCE941BFB01947DE773644FB7BB90B416483A2E8F100812253CFFDB741DBA4F299D1673177B4


a vacinação infantil né iniciou a vacinação infantil com uma cerimônia um evento simbólico é a primeira

vacina foi aplicada no david de oito anos ele é indígena e veio para são paulo fazer um tratamento no

hospital das clínicas e recebeu então a primeira dose é no brasil aqui no estado de são paulo e no brasil

david é do mato grosso mora atualmente na cidade de piracicaba no interior do estado justamente para

fazer esse tratamento médico e mora com a tutora a gente conversou agora há pouco com a fernanda

viegas a tutora do david aqui na programação da band news fm nesta primeira etapa da campanha serão

vacinadas as crianças de cinco a onze anos que tenham comorbidades tenham deficiência ou sejam

indígenas ou quilombolas

esse público soma oitocentas e cinquenta mil primeiras doses serão aplicadas é na primeira etapa da

vacinação infantil com o pai do david é o cacique jurandir também da etnia xavante e participou dessa

cerimônia de forma virtual conversou com o governador joão dória direto da tribo no mato grosso é

destacou a importância de ele ter sido essa a primeira pessoa a receber a vacina infantil aqui no brasil

nesta cerimônia realizada no hospital das clínicas destinada a um pequeno grupo exatamente como foi

feito pela gestão do governador joão dória em janeiro do ano passado quando a enfermeira mônica

calasans se tornou a primeira pessoa a receber a dose da vacina contra a cor vídeo dezenove no país em

qualquer público nem entre os adultos a secretaria estadual de saúde recebeu o primeiro lote de doses

nesta manhã hoje cedo e começou a fazer essa distribuição por municípios e tão logo chegou já foi

aplicada esse montante é inferior ao necessário para vacinar todo o grupo prioritário no estado mais

segundo o governador joão dória foram enviadas duzentas e trinta e quatro mil doses da vacina é

quantidade que não é suficiente para todo o público alvo estimada em oitocentas e cinquenta mil crianças

portadoras de deficiência com comorbidades ou quilombolas indígenas como eu falei agora pouco

indígenas da etnia guarani ganhar habitam a si um estado além do david outras crianças foram vacinadas

neste evento inaugural teve um jan luca traveling de nove anos tem atrofia muscular espinhal do tipo um

e a valentina moreira de seis anos além do caio emanuel oliveira de dez anos que realizam ou realizaram

estão na fila ou realizaram é transplante de rim e a isabela de nove anos que tem fibrose cística essa

cerimônia marcando então o início da vacinação infantil aqui no brasil são sete horas e um minuto hoje

todo mundo fala sobre investimentos mas
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hoje foi um dia marcante na luta contra a pandemia no brasil finalmente a primeira dose pediátrica do

imunizante da fase chegou ao braço de uma criança o pai o pequeno davi de oito anos nascido numa

comunidade xavante em mato grosso a primeira vacina foi aplicada aqui em são paulo de onde fala o

filippo mancuso ao vivo boa noite mancuso poisé tramontina muito boa noite pra você e todos que nos

acompanham enfim chegou o momento tão esperado por volta do meio dia aqui em são paulo o menino

indígena davi de oito anos recebeu o imunizante numa cerimônia simbólica o da via da etnia xavante

nasceu em mato grosso mora atualmente no interior de são paulo está aqui na capital para um tratamento

médico no hospital das clínicas já no rio de janeiro pontapé inicial da vacinação pediátrica for em maricá

na região metropolitana do rio dez crianças da aldeia mata verde bonita receberam as primeiras doses

segundo o ministério da saúde o brasil tem uma população de cento e trinta e nove mil e quinhentas

crianças indígenas entre cinco e onze anos também fazem parte do grupo prioritário quilombolas e

crianças com comorbidades e deficiência permanente no recife a primeira criança vacinada hoje também

num evento simbólico foi a pequena maria antonieta de onze anos ela tem síndrome de down o

calendário de vacinação prá valer mesmo fica a cargo dos estados e dos municípios de acordo com o

ministério da saúde todos os estados já receberam suas doses o último avião chegou agora há pouco em

rio branco capital do acre há aqui em são paulo de maneira oficial a campanha começa na segunda-feira

o governo paulista prevê iniciar a imunização de crianças sem comorbidades na segunda semana de

fevereiro só que sem cronograma pode ser alterado já que o estado recebeu por enquanto duzentas e

trinta e quatro mil doses essa quantidade é insuficiente para vacinar todo o grupo prioritário para proteger

essa população mais vulnerável que são crianças portadoras de comorbidades alguma doença do

coração do pulmão diabetes pessoas portadoras de deficiências inclusive indígenas e quilombolas

observamos oitocentas e cinquenta mil doses da vacina por isso precisamos que o ministério da saúde

esteja nos fornecendo com brevidade o maior quantitativo de doses da vacina jailma acusa olhando esse

cronograma fica fácil a gente concluir que a garotada vai voltar pra escola sem vacina infelizmente

tramontina vale ressaltar que aqui em são paulo uma lei de dois mil e vinte obriga as escolas a pedirem a

caderneta de vacinação bem no momento da matrícula hoje o secretário estadual de educação

acrescentou que vai editar uma resolução para que as carteiras de vacinação das crianças sejam

reapresentadas nas escolas no fim do primeiro bimestre nós vamos fazer uma exigência é de

complementação do documento na da vacina atualizada obviamente nós não vamos proibir a criança se

ela não foi vacinado nada mas nós vamos informar aos órgãos responsáveis que aquela criança

porventura não foi vacinada e portanto a qual procedimento caberá ao conselho tutelar por exemplo é as

medidas cabíveis é quanto ao fato de não ter vacinado um documento do fórum nacional da justiça

protetiva aprovado por juízes da infância e juventude de todo o país diz que pais ou responsáveis legais

que não imunizarem os filhos inclusive contra convide podem responder por infração administrativa

prevista no estatuto da criança e do adolescente como multa de três a vinte salários mínimos para o

procurador geral de justiça de são paulo os pais não podem privar os filhos desse direito constitucional

federal aqui no brasil ela estabelece que o direito da criança direito à saúde e à vida das crianças é

sempre uma prioridade da e porque na nossa visão os pais não podem é se recusar a vacinar suas

crianças de acordo com a recomendação da anvisa hoje no brasil e os especialistas alertam que tão

importante quanto a obrigatoriedade legal é fazer campanha para conscientizar de uma vez por toda as

famílias da importância de vacinar as crianças nós procuramos o ministério da saúde pra saber se a

pasta pretende organizar campanhas sobre a vacinação infantil como trocou vídeo dezenove mas não

tivemos resposta tramontina obrigado mancuso boa noite
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harmonização aconteceu no hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de são paulo

em na capital paulista as primeiras doses começarão a ser aplicadas hoje e a prioridade será para

crianças com humanidade ou deficiências a expectativa do governo é vacinar mais de quatro milhões de

crianças no período de três semanas no estado de são paulo dora já falou que o número que recebeu até

agora de vacinas é insuficiente para vacinar o público total
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A ômicron se mostrou avassaladora desde a sua origem: dois dias após a sua detecção na África do Sul

e em Botsuana, ela já foi classificada como uma variante de preocupação pela Organização Mundial de

Saúde (OMS) em 26 de novembro.

Logo de cara, os cientistas ficaram alarmados com a quantidade e a variedade de mutações que ela

apresentava. Muitas dessas alterações genéticas ocorrem na espícula, a estrutura do coronavírus que se

conecta aos receptores das células humanas e dá início à infecção.

"Naqueles primeiros dias, nós olhávamos para a ômicron e pensávamos: 'Não pode ser verdade. Não é

possível que esse monte de mutações vai funcionar na prática'", lembra o virologista Fernando Spilki,

professor da Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul.

"Passado algum tempo, podemos afirmar que todo aquele potencial que a nova variante sinalizava virou

realidade: ela é extremamente transmissível, como nos mostram os aumentos expressivos nos casos de

covid", complementa.

Para ter ideia, só na primeira semana de janeiro foram mais de 15 milhões de novos casos em todo o

mundo, um recorde até agora. Antes do surgimento da ômicron, o número mais elevado registrado ficou

na casa das 5 milhões de infecções em sete dias, lá em abril de 2021.

Se, por um lado, o potencial de alastramento logo levantou grande preocupação, por outro, as

observações de que essa nova variante estaria por trás de quadros mais leves e uma menor taxa de

hospitalizações e mortes, especialmente entre vacinados com três doses, trouxe um pouco de alívio.

Embora essa observação de um quadro menos complicado possa ser encarada como uma boa notícia,

especialistas ouvidos pela BBC News Brasil pedem cautela: mesmo se a ômicron estiver realmente

relacionada a um menor agravamento, a gigantesca quantidade de infectados pode resultar em uma

sobrecarga do sistema de saúde, com a lotação de leitos e a falta de insumos e profissionais de saúde.

Na visão deles, portanto, é enganoso afirmar que a variante já representa "o fim da pandemia" ou que ela

está por trás apenas de quadros mais leves, como dito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro (sem

partido). Em entrevista ao site Gazeta Brasil, ele afirmou que a ômicron seria até "bem-vinda" ao Brasil.

Mas o que faz a ômicron ser tão contagiosa assim? Por que não é correto dizer que ela é sempre mais

branda? E como ficam as vacinas no meio de tudo isso? Saiba o que a ciência já sabe (e o que ainda

falta saber) a respeito dessa variante.

Como fogo no palheiro

De acordo com um relatório técnico da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido, a ômicron é de

duas a três vezes mais transmissível que a delta — que, por sua vez, já tinha um poder bem maior de

alastramento em comparação com o vírus original, detectado no final de 2019 em Wuhan, na China.

Essa capacidade ampliada de "pular" de um indivíduo para o outro se traduziu nesse aumento dos novos

casos de covid entre o final de 2021 e o início de 2022.

Nos países que possuem serviços de vigilância genômica estruturados, é possível observar como a

ômicron se espalhou feito fogo em palheiro: nos Estados Unidos, por exemplo, o primeiro paciente

infectado com essa variante foi identificado no início de dezembro. Em pouco mais de 20 dias, ela já

estava presente em 58% de todas as amostras analisadas em laboratórios americanos.

No Brasil, um levantamento do Instituto Todos Pela Saúde com 3,2 mil amostras colhidas de pacientes

com covid entre 2 e 8 de janeiro revelou que 98,7% delas traziam a ômicron.

De acordo com os especialistas, é justamente aquele conjunto de mutações que faz essa variante ser tão

contagiosa. As alterações genéticas, especialmente na tal espícula, ajudaram no trabalho do vírus.

Ainda que esse mecanismo de transmissão facilitada não seja completamente conhecido, algumas
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pesquisas divulgadas nas últimas semanas trouxeram algumas pistas.

Um trabalho feito no Imperial College, na Inglaterra, demonstrou que, quando comparada às outras

versões do coronavírus, a ômicron se replica com muita rapidez nas células do nariz e consegue utilizar

outros caminhos moleculares para invadir o organismo.

Embora esse trabalho ainda não tenha sido revisado por outros especialistas e nem publicado numa

revista científica, ele sinaliza algo importante.

Se essa nova variante "transita" com facilidade e está em abundância no nariz e na garganta, isso por si

só já facilita a sua transmissão: basta o indivíduo respirar, tossir, espirrar, falar ou cantar para liberar uma

quantidade considerável de vírus no ambiente, que podem infectar as pessoas ao redor.

E não podemos ignorar outro fato aqui: a ômicron também pegou carona nas festas de final de ano. As

aglomerações de Natal e Réveillon facilitaram ainda mais o trabalho dela e criaram inúmeras cadeias de

transmissão mundo afora (e Brasil adentro).

Um drible na proteção prévia

Mas o local do corpo onde o vírus se replica não é o único fator que ajuda a explicar o espalhamento da

ômicron.

O virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da Faculdade de Medicina e Zootecnia da Universidade

de São Paulo (USP), chama a atenção para outra habilidade dessa variante: escapar da imunidade

prévia, obtida através da vacinação ou de um quadro anterior de covid.

"Os estudos vêm demonstrando que os anticorpos que funcionavam contra as outras variantes não

reagem tão bem contra a ômicron", destaca.

"E isso representa uma vantagem para a nova variante, pois ela consegue tomar o lugar daquelas que

vieram antes, inclusive entre indivíduos que já foram infectados no passado ou estão vacinados",

completa.

Na prática, isso se traduziu num aumento expressivo da taxa de reinfecções durante as últimas semanas.

Na África do Sul, por exemplo, pesquisadores analisaram dados de 2,7 milhões de pacientes que tiveram

covid-19 antes de novembro de 2021.

Logo nos primeiros dias de dezembro, já haviam sido identificados mais de 35 mil casos de reinfecção

neste grupo, algo que ainda não tinha ocorrido nessa mesma magnitude nas ondas anteriores por lá,

provocadas pelas variantes beta e delta.

"Além de a ômicron ser capaz de evadir a resposta imune, precisamos considerar também que parte da

população tomou a vacina há muitos meses, e sabemos que ocorre uma perda natural dessa proteção

com o passar do tempo", acrescenta Brandão.

Terceira dose antecipada

Mas como esse escape da ômicron se traduz em números quando pensamos nas vacinas?

Uma pesquisa realizada no Imperial College estimou que a efetividade do imunizante contra a infecção

sintomática pela nova variante despenca para 0 a 20% em quem tomou as duas doses de AstraZeneca.

Mas o mesmo trabalho também traz uma boa notícia: após uma terceira dose, esse nível de proteção

volta a subir consideravelmente. O reforço vacinal eleva a proteção para 55 a 80% nesses indivíduos.

Um relatório mais recente da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido corrobora esse aumento

da efetividade após uma terceira injeção.

Uma das análises incluída no artigo foi feita na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e mostra que,

caso o indivíduo seja infectado com a ômicron, o risco de hospitalização é 81% menor se ele tiver tomado

as três doses do imunizante.
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Essas e outras investigações acabaram com qualquer discussão sobre a necessidade de aplicar uma

dose adicional da vacina em todos os adultos, prática que já ocorre em vários países, inclusive no Brasil.

E vale lembrar aqui que o objetivo da primeira geração de imunizantes contra a covid nunca foi prevenir a

infecção pelo coronavírus, mas, sim, evitar que o quadro evoluísse para as formas mais graves da

doença.

"Nós estamos vendo isso acontecer na prática: as três doses estão funcionando para prevenir

hospitalizações e óbitos", afirma a médica epidemiologista Denise Garrett, vice-presidente do Instituto

Sabin de Vacinas, nos Estados Unidos.

"Dados recentes dos EUA revelam que pessoas não vacinadas têm um risco 17 vezes maior de

hospitalização e um risco 20 vezes maior de morrer por covid em comparação com quem foi vacinado",

calcula.

Garrett explica que as pessoas que receberam as três doses até podem se infectar com a ômicron, mas

desenvolvem com menos frequência as formas graves da doença.

"Com o passar do tempo após a vacinação, há uma queda natural dos anticorpos neutralizantes. Quando

eles baixam, o vírus invade as vias aéreas superiores mais facilmente", conta.

"Porém, ele não consegue progredir no organismo porque, após algum tempo, as células de memória do

sistema imunológico são ativadas e elas acionam o mecanismo de defesa que ajuda a evitar as

complicações."

"Na prática, isso significa que as vacinas disponíveis estão funcionando. O objetivo delas nunca foi barrar

quadros leves de infecção, mas proteger contra a morte", conclui a médica.

A ômicron causa uma infecção mais branda?

Nessas últimas semanas, alguns trabalhos científicos observaram que a ômicron parece não conseguir

infectar tão bem as células dos pulmões.

Uma das pesquisas a demonstrar isso foi feita na Universidade de Washington em St. Louis, nos EUA.

Um grupo de virologistas infectou hamsters com diversas variantes do coronavírus para entender como a

doença progredia em cada um deles.

Nos animais que tiveram contato com a ômicron, a concentração de coronavírus nos pulmões era

significativamente mais baixa em comparação com os demais roedores infectados.

Essas investigações parecem estar alinhadas à evolução recente da pandemia: pelo que foi observado

até agora em países como África do Sul e Reino Unido, as ondas de infecção pela ômicron são velozes e

avassaladoras, mas tendem a cair e se estabilizar mais rapidamente.

Já na Califórnia, nos Estados Unidos, uma comparação entre 52 mil pacientes infectados com a ômicron

e 16 mil com a variante delta revelou que o primeiro grupo (de acometidos pela ômicron) apresentou risco

reduzido de complicações e, mesmo entre aqueles que precisaram ser internados, o número de dias no

hospital foi menor.

Será que é possível afirmar com esse conjunto de informações que um quadro de covid provocado pela

ômicron é mais leve e menos preocupante? Ainda não, garantem os especialistas.

Para começo de conversa, é preciso ressaltar que muitas dessas pesquisas são experimentais e estão no

início, além de não terem sido revisadas por especialistas independentes ou publicadas em periódicos

científicos.

E a própria OMS alertou que encarar essa variante como algo de menor importância representa uma

armadilha.

"Embora a ômicron pareça ser menos grave em comparação com a delta, especialmente entre os
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vacinados, isso não significa que ela deva ser classificada como branda", disse o biólogo etíope Tedros

Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, numa coletiva de imprensa realizada no dia 7 de janeiro.

"Assim como as variantes anteriores, a ômicron está hospitalizando e matando pessoas. Na verdade, o

tsunami de casos é tão grande e rápido que está sobrecarregando os sistemas de saúde em todo o

mundo", complementou.

De fato, a partir da segunda semana de janeiro, os dados oficiais do Ministério da Saúde do Reino Unido

têm mostrado um aumento constante de hospitalizações e do número de mortes que em alguns dias

chegou a ultrapassar 300 óbitos diários.

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil concordam com essa avaliação da entidade.

"Quando se fala que a ômicron consegue se sair melhor nas vias aéreas superiores e não vai tão bem

nos pulmões, é preciso pensar que há uma variação importante e existem exceções à regra", esclarece

Spilki, que também coordena a Rede Corona-Ômica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.

"Nós também vemos casos graves relacionados à infecção pela ômicron, em que se detecta o vírus em

todo o sistema respiratório", acrescenta.

O médico Guilherme Werneck, professor de epidemiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ), destaca que ainda não se sabe muito bem os motivos dessa taxa de hospitalização mais baixa

observada até agora.

"Será que essa menor replicação do vírus nos pulmões tem a ver com a imunidade anterior, obtida pela

vacinação? Ou é uma característica própria dessa variante? Precisaríamos comparar o que acontece

entre quem tomou ou não as doses para entender melhor tudo isso", questiona.

Colapso hospitalar?

Werneck também chama a atenção para o fato de a maior transmissibilidade da ômicron representar uma

enorme preocupação ao sistema de saúde — afinal, mesmo se uma parcela menor de pacientes precisar

de internação, estamos falando de milhões de novos infectados pela ômicron todos os dias.

Ou seja: ainda que uma porcentagem menor de pacientes precise de um suporte hospitalar, isso continua

a representar um aumento expressivo da demanda por leitos, insumos e profissionais de saúde.

Vamos usar números fictícios para ilustrar essa situação. Imagine que apenas 1% dos pacientes

infectados com ômicron precisem de internação. Num cenário de 15 milhões de novos casos registrados

por semana no mundo, isso ainda representa uma demanda de 150 mil leitos de enfermaria ou UTI a

cada sete dias. Trata-se, portanto, de um número gigantesco, muito difícil de ser absorvido

adequadamente pelos sistemas de saúde dos países.

A taxa de hospitalizações, aliás, já voltou a subir em algumas partes da Europa e dos Estados Unidos —

e esse mesmo fenômeno deve começar a ser visto também no Brasil nas próximas semanas.

"Mesmo um percentual baixo de complicações pode representar um número alto de novos pacientes mais

graves, o que sobrecarrega os serviços de saúde", projeta Werneck, que também é professor da

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

"E isso nos leva àquele mesmo problema que enfrentamos no início da pandemia, em que a pressão

sobre os serviços de saúde se torna um fator determinante para a gravidade da covid. Em outras

palavras, se o paciente recebe um tratamento adequado, ele eventualmente se recupera. Agora, se

faltam recursos humanos e materiais para atendê-lo, o risco de morte é maior", completa o especialista.

Em entrevista ao jornal O Globo em 12/1, a médica Ludhmila Hajjar, do Hospital das Clínicas de São

Paulo, fez um alerta semelhante.

"Pelo ritmo que estamos vendo, em uma semana os sistemas de saúde deverão entrar em colapso no
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Brasil. O número de infecções aumentará mais ainda nos ambulatórios e provavelmente faltarão mais

profissionais da saúde no combate", disse.

A BBC News Brasil entrou em contato com entidades que representam os setores público e privado de

saúde no país para entender como eles enxergam essa discussão e como os hospitais estão se

preparando para esse possível aumento da demanda.

O Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) compartilhou um ofício que foi enviado ao

Ministério da Saúde em 12 de janeiro, em que a entidade "reconhece o estabelecimento de uma nova

onda de casos de covid-19 no Brasil, em consequência do rápido avanço da variante ômicron na

transmissão comunitária em todas as regiões".

No texto, o conselho admite que esse novo aumento de infecções "volta a impor desafios aos sistemas

de saúde público e privado do país".

O texto continua: "Com um terço da população ainda não vacinada com esquema primário completo, o

Brasil está vulnerável a uma grande onda de casos, que também poderá acarretar pressão hospitalar. Se

o sistema hospitalar entrar em colapso, tanto na rede privada, quanto na rede pública, óbitos evitáveis

poderão ocorrer pela não garantia de acesso à internação."

Por fim, o Conass sugere seis medidas para conter uma nova crise, que vão desde a imediata inclusão

das crianças na campanha de vacinação contra a covid até a criação de centros de testagem em massa.

Já a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) informou que fez uma pesquisa com 33

instituições de saúde e 88% delas relataram que houve uma subida importante no diagnóstico de

infecções respiratórias nesse começo de 2021.

"O aumento dos casos de covid-19 foi, em média, de 655% desde dezembro de 2021, sendo que

algumas instituições relataram aumentos maiores que 1.000%", calcula a entidade.

A Anahp ainda pede que "apenas os pacientes com sintomas persistentes ou sinais de acometimento

mais grave (falta de ar, febre persistente, tosse intensa) ou com doenças crônicas pré-existentes"

procurem o pronto-socorro.

"De forma geral, a população deve manter rígidos os cuidados com a utilização correta de máscara, o

distanciamento social e a higienização adequada das mãos", recomenda a associação.

O término da pandemia?

Os estudos que sugerem um quadro menos grave provocado pela ômicron também serviram para

embasar os argumentos de que a variante representaria o fim do túnel da pandemia, como dito pelo

próprio presidente Bolsonaro recentemente.

Mais uma vez, médicos e virologistas pedem muita cautela com esse tipo de afirmação.

Além do aumento nos casos e nas hospitalizações nessas últimas semanas, é necessário ter em mente o

risco da covid longa, com sequelas variadas e pouco conhecidas, que afetam entre 10 e 30% de todos os

infectados.

"Como observamos há décadas com outros tipos de coronavírus, o Sars-CoV-2 [o causador da covid]

parece estar seguindo o caminho da atenuação", avalia Brandão.

O virologista explica que há vários coronavírus que atualmente provocam o resfriado comum, mas no

passado estiveram por trás de quadros mais sérios e mortais.

"Porém, nesse trajeto da evolução viral, ainda é cedo para que o coronavírus responsável pela pandemia

atual já tenha estabelecido uma 'relação mais amigável' com a espécie humana", acredita.

Spilki segue o mesmo ponto de vista. "Ainda não sabemos para que lado a variante ômicron vai depois

de se tornar dominante no mundo inteiro. Qual será o próximo passo? Como ela vai evoluir em fevereiro,
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março e daí por diante? Será que ela continuará nessa trajetória de atenuação ou pode surgir uma

variante mais agressiva? Todas essas são perguntas para as quais ainda não temos respostas", lista.

"A ômicron pode até causar quadros menos graves, mas não me parece ainda a versão de coronavírus

em que não vamos mais nos preocupar em ser infectados."

"Estamos no caminho para que esse cenário vire realidade um dia, porém não alcançamos o momento de

permitir que o vírus se espalhe livremente", completa o pesquisador.

E é justamente para evitar que a ômicron cause quadros graves de covid ou apareçam novas variantes

ainda mais avassaladoras que é vital seguir com os métodos preventivos (usar máscaras, manter o

distanciamento social, fugir de aglomerações) e vacinar toda a população com duas ou três doses.

"E isso inclui também as crianças de 5 a 11 anos, que foram recentemente incluídas na campanha de

vacinação", lembra Garrett.

"No início da pandemia, elas representavam 4% de todas as hospitalizações por covid nos Estados

Unidos. Nas últimas semanas, 27% das internações foram de indivíduos dessa faixa etária", alerta a

médica.

"As vacinas estão demonstrando toda a sua capacidade, mesmo diante da ômicron. Se não fosse por

elas, estaríamos agora numa situação, no mínimo, desastrosa", finaliza Spilki.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo começa a vacinação de crianças de 5 a 11

anos contra a Covid-19 nesta sexta-feira (14). A prioridade será para quem tem comorbidades ou

deficiência.

Em nota, o governo João Doria (PSDB), afirmou que o início da aplicação do público infantil será em

cerimônia simbólica às 12h no Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista. O local é o

mesmo onde foi aplicada a primeira vacina contra a Covid no Brasil após a liberação da Anvisa (Agência

Nacional de Vigilância Sanitária), em 17 de janeiro de 2021.

O Brasil recebeu na madrugada desta quinta-feira (13) o primeiro lote de vacinas pediátricas contra a

Covid. A carga com 1,2 milhão de doses de imunizantes da Pfizer chegou ao aeroporto de Viracopos, em

Campinas (SP), foi transferida para Guarulhos, na Grande São Paulo, e começou a ser distribuída para

os estados.

O governo estadual afirmou na quinta que receberia cerca de 250 mil imunizantes pediátricos da Pfizer

para iniciar a vacinação. Além das crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades ou deficiência,

também terão prioridade indígenas e quilombolas.

No estado de São Paulo, o pré-cadastro para vacinação do público infantil já pode ser feito no site Vacina

Já. A estimativa é que 4,3 milhões de crianças comecem a ser vacinadas assim que as doses forem

liberadas pelo Ministério da Saúde.

O pré-cadastro é opcional e não funciona como agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de

imunização.

No estado, a vacinação das crianças será realizada em 5.000 pontos de vacinação, além de 268 escolas

públicas estaduais.

A Prefeitura de São Paulo planeja começar a vacinação de crianças na próxima segunda-feira (17). A

estimativa é que 60 mil doses sejam distribuídas para a capital nesta sexta.

Segundo o titular da pasta da Saúde na capital paulista, Edson Aparecido, a expectativa é que a

prefeitura distribua as doses pediátricas no sábado (15) para cerca de 700 pontos de vacinação

espalhados pela cidade para o início da imunização na segunda.

Na quinta, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que na cidade a imunização também será iniciada

pelas crianças que têm comorbidades ou deficiência física, de 5 a 11 anos.

Os pais terão de apresentar atestado médico, receita ou exames que comprovem a condição. A

vacinação também estará disponível para crianças indígenas aldeadas da mesma faixa etária.

Doria inicia vacinação de crianças contra Covid nesta sexta no Hospital das Clínicas
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A ômicron se mostrou avassaladora desde a sua origem: dois dias após a sua detecção na África do Sul

e em Botsuana, ela já foi classificada como uma variante de preocupação pela OMS (Organização

Mundial de Saúde) em 26 de novembro.

Logo de cara, os cientistas ficaram alarmados com a quantidade e a variedade de mutações que ela

apresentava. Muitas dessas alterações genéticas ocorrem na espícula, a estrutura do coronavírus que se

conecta aos receptores das células humanas e dá início à infecção.

"Naqueles primeiros dias, nós olhávamos para a ômicron e pensávamos: 'Não pode ser verdade. Não é

possível que esse monte de mutações vai funcionar na prática'", lembra o virologista Fernando Spilki,

professor da Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul.

"Passado algum tempo, podemos afirmar que todo aquele potencial que a nova variante sinalizava virou

realidade: ela é extremamente transmissível, como nos mostram os aumentos expressivos nos casos de

covid", complementa.

Para ter ideia, só na primeira semana de janeiro foram mais de 15 milhões de novos casos em todo o

mundo, um recorde até agora. Antes do surgimento da ômicron, o número mais elevado registrado ficou

na casa das 5 milhões de infecções em sete dias, lá em abril de 2021.

Se, por um lado, o potencial de alastramento logo levantou grande preocupação, por outro, as

observações de que essa nova variante estaria por trás de quadros mais leves e uma menor taxa de

hospitalizações e mortes, especialmente entre vacinados com três doses, trouxe um pouco de alívio.

Embora essa observação de um quadro menos complicado possa ser encarada como uma boa notícia,

especialistas ouvidos pela BBC News Brasil pedem cautela: mesmo se a ômicron estiver realmente

relacionada a um menor agravamento, a gigantesca quantidade de infectados pode resultar em uma

sobrecarga do sistema de saúde, com a lotação de leitos e a falta de insumos e profissionais de saúde.

Na visão deles, portanto, é enganoso afirmar que a variante já representa "o fim da pandemia" ou que ela

está por trás apenas de quadros mais leves, como dito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro (sem

partido). Em entrevista ao site Gazeta Brasil, ele afirmou que a ômicron seria até "bem-vinda" ao Brasil.

Mas o que faz a ômicron ser tão contagiosa assim? Por que não é correto dizer que ela é sempre mais

branda? E como ficam as vacinas no meio de tudo isso? Saiba o que a ciência já sabe (e o que ainda

falta saber) a respeito dessa variante.

De acordo com um relatório técnico da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido, a ômicron é de

duas a três vezes mais transmissível que a delta — que, por sua vez, já tinha um poder bem maior de

alastramento em comparação com o vírus original, detectado no final de 2019 em Wuhan, na China.

Essa capacidade ampliada de "pular" de um indivíduo para o outro se traduziu nesse aumento dos novos

casos de covid entre o final de 2021 e o início de 2022.

Nos países que possuem serviços de vigilância genômica estruturados, é possível observar como a

ômicron se espalhou feito fogo em palheiro: nos Estados Unidos, por exemplo, o primeiro paciente

infectado com essa variante foi identificado no início de dezembro. Em pouco mais de 20 dias, ela já

estava presente em 58% de todas as amostras analisadas em laboratórios americanos.

No Brasil, um levantamento do Instituto Todos Pela Saúde com 3,2 mil amostras colhidas de pacientes

com covid entre 2 e 8 de janeiro revelou que 98,7% delas traziam a ômicron.

De acordo com os especialistas, é justamente aquele conjunto de mutações que faz essa variante ser tão

contagiosa. As alterações genéticas, especialmente na tal espícula, ajudaram no trabalho do vírus.

Ainda que esse mecanismo de transmissão facilitada não seja completamente conhecido, algumas

pesquisas divulgadas nas últimas semanas trouxeram algumas pistas.
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Um trabalho feito no Imperial College, na Inglaterra, demonstrou que, quando comparada às outras

versões do coronavírus, a ômicron se replica com muita rapidez nas células do nariz e consegue utilizar

outros caminhos moleculares para invadir o organismo.

Embora esse trabalho ainda não tenha sido revisado por outros especialistas e nem publicado numa

revista científica, ele sinaliza algo importante.

Se essa nova variante "transita" com facilidade e está em abundância no nariz e na garganta, isso por si

só já facilita a sua transmissão: basta o indivíduo respirar, tossir, espirrar, falar ou cantar para liberar uma

quantidade considerável de vírus no ambiente, que podem infectar as pessoas ao redor.

E não podemos ignorar outro fato aqui: a ômicron também pegou carona nas festas de final de ano. As

aglomerações de Natal e Réveillon facilitaram ainda mais o trabalho dela e criaram inúmeras cadeias de

transmissão mundo afora (e Brasil adentro).

Mas o local do corpo onde o vírus se replica não é o único fator que ajuda a explicar o espalhamento da

ômicron.

O virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da Faculdade de Medicina e Zootecnia da USP

(Universidade de São Paulo), chama a atenção para outra habilidade dessa variante: escapar da

imunidade prévia, obtida através da vacinação ou de um quadro anterior de covid.

"Os estudos vêm demonstrando que os anticorpos que funcionavam contra as outras variantes não

reagem tão bem contra a ômicron", destaca.

"E isso representa uma vantagem para a nova variante, pois ela consegue tomar o lugar daquelas que

vieram antes, inclusive entre indivíduos que já foram infectados no passado ou estão vacinados",

completa.

Na prática, isso se traduziu num aumento expressivo da taxa de reinfecções durante as últimas semanas.

Na África do Sul, por exemplo, pesquisadores analisaram dados de 2,7 milhões de pacientes que tiveram

covid-19 antes de novembro de 2021.

Logo nos primeiros dias de dezembro, já haviam sido identificados mais de 35 mil casos de reinfecção

neste grupo, algo que ainda não tinha ocorrido nessa mesma magnitude nas ondas anteriores por lá,

provocadas pelas variantes beta e delta.

"Além de a ômicron ser capaz de evadir a resposta imune, precisamos considerar também que parte da

população tomou a vacina há muitos meses, e sabemos que ocorre uma perda natural dessa proteção

com o passar do tempo", acrescenta Brandão.

Mas como esse escape da ômicron se traduz em números quando pensamos nas vacinas?

Uma pesquisa realizada no Imperial College estimou que a efetividade do imunizante contra a infecção

sintomática pela nova variante despenca para 0 a 20% em quem tomou as duas doses de AstraZeneca.

Mas o mesmo trabalho também traz uma boa notícia: após uma terceira dose, esse nível de proteção

volta a subir consideravelmente. O reforço vacinal eleva a proteção para 55 a 80% nesses indivíduos.

Um relatório mais recente da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido corrobora esse aumento

da efetividade após uma terceira injeção.

Uma das análises incluída no artigo foi feita na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e mostra que,

caso o indivíduo seja infectado com a ômicron, o risco de hospitalização é 81% menor se ele tiver tomado

as três doses do imunizante.

Essas e outras investigações acabaram com qualquer discussão sobre a necessidade de aplicar uma

dose adicional da vacina em todos os adultos, prática que já ocorre em vários países, inclusive no Brasil.

E vale lembrar aqui que o objetivo da primeira geração de imunizantes contra a covid nunca foi prevenir a
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infecção pelo coronavírus, mas, sim, evitar que o quadro evoluísse para as formas mais graves da

doença.

"Nós estamos vendo isso acontecer na prática: as três doses estão funcionando para prevenir

hospitalizações e óbitos", afirma a médica epidemiologista Denise Garrett, vice-presidente do Instituto

Sabin de Vacinas, nos Estados Unidos.

"Dados recentes dos EUA revelam que pessoas não vacinadas têm um risco 17 vezes maior de

hospitalização e um risco 20 vezes maior de morrer por covid em comparação com quem foi vacinado",

calcula.

Garrett explica que as pessoas que receberam as três doses até podem se infectar com a ômicron, mas

desenvolvem com menos frequência as formas graves da doença.

"Com o passar do tempo após a vacinação, há uma queda natural dos anticorpos neutralizantes. Quando

eles baixam, o vírus invade as vias aéreas superiores mais facilmente", conta.

"Porém, ele não consegue progredir no organismo porque, após algum tempo, as células de memória do

sistema imunológico são ativadas e elas acionam o mecanismo de defesa que ajuda a evitar as

complicações."

"Na prática, isso significa que as vacinas disponíveis estão funcionando. O objetivo delas nunca foi barrar

quadros leves de infecção, mas proteger contra a morte", conclui a médica.

Nessas últimas semanas, alguns trabalhos científicos observaram que a ômicron parece não conseguir

infectar tão bem as células dos pulmões.

Uma das pesquisas a demonstrar isso foi feita na Universidade de Washington em St. Louis, nos EUA.

Um grupo de virologistas infectou hamsters com diversas variantes do coronavírus para entender como a

doença progredia em cada um deles.

Nos animais que tiveram contato com a ômicron, a concentração de coronavírus nos pulmões era

significativamente mais baixa em comparação com os demais roedores infectados.

Essas investigações parecem estar alinhadas à evolução recente da pandemia: pelo que foi observado

até agora em países como África do Sul e Reino Unido, as ondas de infecção pela ômicron são velozes e

avassaladoras, mas tendem a cair e se estabilizar mais rapidamente.

Já na Califórnia, nos Estados Unidos, uma comparação entre 52 mil pacientes infectados com a ômicron

e 16 mil com a variante delta revelou que o primeiro grupo (de acometidos pela ômicron) apresentou risco

reduzido de complicações e, mesmo entre aqueles que precisaram ser internados, o número de dias no

hospital foi menor.

Será que é possível afirmar com esse conjunto de informações que um quadro de covid provocado pela

ômicron é mais leve e menos preocupante? Ainda não, garantem os especialistas.

Para começo de conversa, é preciso ressaltar que muitas dessas pesquisas são experimentais e estão no

início, além de não terem sido revisadas por especialistas independentes ou publicadas em periódicos

científicos.

E a própria OMS alertou que encarar essa variante como algo de menor importância representa uma

armadilha.

"Embora a ômicron pareça ser menos grave em comparação com a delta, especialmente entre os

vacinados, isso não significa que ela deva ser classificada como branda", disse o biólogo etíope Tedros

Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, numa coletiva de imprensa realizada no dia 7 de janeiro.

"Assim como as variantes anteriores, a ômicron está hospitalizando e matando pessoas. Na verdade, o

tsunami de casos é tão grande e rápido que está sobrecarregando os sistemas de saúde em todo o
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mundo", complementou.

De fato, a partir da segunda semana de janeiro, os dados oficiais do Ministério da Saúde do Reino Unido

têm mostrado um aumento constante de hospitalizações e do número de mortes que em alguns dias

chegou a ultrapassar 300 óbitos diários.

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil concordam com essa avaliação da entidade.

"Quando se fala que a ômicron consegue se sair melhor nas vias aéreas superiores e não vai tão bem

nos pulmões, é preciso pensar que há uma variação importante e existem exceções à regra", esclarece

Spilki, que também coordena a Rede Corona-Ômica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.

"Nós também vemos casos graves relacionados à infecção pela ômicron, em que se detecta o vírus em

todo o sistema respiratório", acrescenta.

O médico Guilherme Werneck, professor de epidemiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ), destaca que ainda não se sabe muito bem os motivos dessa taxa de hospitalização mais baixa

observada até agora.

"Será que essa menor replicação do vírus nos pulmões tem a ver com a imunidade anterior, obtida pela

vacinação? Ou é uma característica própria dessa variante? Precisaríamos comparar o que acontece

entre quem tomou ou não as doses para entender melhor tudo isso", questiona.

Werneck também chama a atenção para o fato de a maior transmissibilidade da ômicron representar uma

enorme preocupação ao sistema de saúde — afinal, mesmo se uma parcela menor de pacientes precisar

de internação, estamos falando de milhões de novos infectados pela ômicron todos os dias.

Ou seja: ainda que uma porcentagem menor de pacientes precise de um suporte hospitalar, isso continua

a representar um aumento expressivo da demanda por leitos, insumos e profissionais de saúde.

Vamos usar números fictícios para ilustrar essa situação. Imagine que apenas 1% dos pacientes

infectados com ômicron precisem de internação. Num cenário de 15 milhões de novos casos registrados

por semana no mundo, isso ainda representa uma demanda de 150 mil leitos de enfermaria ou UTI a

cada sete dias. Trata-se, portanto, de um número gigantesco, muito difícil de ser absorvido

adequadamente pelos sistemas de saúde dos países.

A taxa de hospitalizações, aliás, já voltou a subir em algumas partes da Europa e dos Estados Unidos —

e esse mesmo fenômeno deve começar a ser visto também no Brasil nas próximas semanas.

"Mesmo um percentual baixo de complicações pode representar um número alto de novos pacientes mais

graves, o que sobrecarrega os serviços de saúde", projeta Werneck, que também é professor da

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

"E isso nos leva àquele mesmo problema que enfrentamos no início da pandemia, em que a pressão

sobre os serviços de saúde se torna um fator determinante para a gravidade da covid. Em outras

palavras, se o paciente recebe um tratamento adequado, ele eventualmente se recupera. Agora, se

faltam recursos humanos e materiais para atendê-lo, o risco de morte é maior", completa o especialista.

Em entrevista ao jornal O Globo em 12/1, a médica Ludhmila Hajjar, do Hospital das Clínicas de São

Paulo, fez um alerta semelhante.

"Pelo ritmo que estamos vendo, em uma semana os sistemas de saúde deverão entrar em colapso no

Brasil. O número de infecções aumentará mais ainda nos ambulatórios e provavelmente faltarão mais

profissionais da saúde no combate", disse.

A BBC News Brasil entrou em contato com entidades que representam os setores público e privado de

saúde no país para entender como eles enxergam essa discussão e como os hospitais estão se

preparando para esse possível aumento da demanda.
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O Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) compartilhou um ofício que foi enviado ao

Ministério da Saúde em 12 de janeiro, em que a entidade "reconhece o estabelecimento de uma nova

onda de casos de covid-19 no Brasil, em consequência do rápido avanço da variante ômicron na

transmissão comunitária em todas as regiões".

No texto, o conselho admite que esse novo aumento de infecções "volta a impor desafios aos sistemas

de saúde público e privado do país".

O texto continua: "Com um terço da população ainda não vacinada com esquema primário completo, o

Brasil está vulnerável a uma grande onda de casos, que também poderá acarretar pressão hospitalar. Se

o sistema hospitalar entrar em colapso, tanto na rede privada, quanto na rede pública, óbitos evitáveis

poderão ocorrer pela não garantia de acesso à internação."

Por fim, o Conass sugere seis medidas para conter uma nova crise, que vão desde a imediata inclusão

das crianças na campanha de vacinação contra a covid até a criação de centros de testagem em massa.

Já a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) informou que fez uma pesquisa com 33

instituições de saúde e 88% delas relataram que houve uma subida importante no diagnóstico de

infecções respiratórias nesse começo de 2021.

"O aumento dos casos de covid-19 foi, em média, de 655% desde dezembro de 2021, sendo que

algumas instituições relataram aumentos maiores que 1.000%", calcula a entidade.

A Anahp ainda pede que "apenas os pacientes com sintomas persistentes ou sinais de acometimento

mais grave (falta de ar, febre persistente, tosse intensa) ou com doenças crônicas pré-existentes"

procurem o pronto-socorro.

"De forma geral, a população deve manter rígidos os cuidados com a utilização correta de máscara, o

distanciamento social e a higienização adequada das mãos", recomenda a associação.

Os estudos que sugerem um quadro menos grave provocado pela ômicron também serviram para

embasar os argumentos de que a variante representaria o fim do túnel da pandemia, como dito pelo

próprio presidente Bolsonaro recentemente.

Mais uma vez, médicos e virologistas pedem muita cautela com esse tipo de afirmação.

Além do aumento nos casos e nas hospitalizações nessas últimas semanas, é necessário ter em mente o

risco da covid longa, com sequelas variadas e pouco conhecidas, que afetam entre 10 e 30% de todos os

infectados.

"Como observamos há décadas com outros tipos de coronavírus, o Sars-CoV-2 [o causador da covid]

parece estar seguindo o caminho da atenuação", avalia Brandão.

O virologista explica que há vários coronavírus que atualmente provocam o resfriado comum, mas no

passado estiveram por trás de quadros mais sérios e mortais.

"Porém, nesse trajeto da evolução viral, ainda é cedo para que o coronavírus responsável pela pandemia

atual já tenha estabelecido uma 'relação mais amigável' com a espécie humana", acredita.

Spilki segue o mesmo ponto de vista. "Ainda não sabemos para que lado a variante ômicron vai depois

de se tornar dominante no mundo inteiro. Qual será o próximo passo? Como ela vai evoluir em fevereiro,

março e daí por diante? Será que ela continuará nessa trajetória de atenuação ou pode surgir uma

variante mais agressiva? Todas essas são perguntas para as quais ainda não temos respostas", lista.

"A ômicron pode até causar quadros menos graves, mas não me parece ainda a versão de coronavírus

em que não vamos mais nos preocupar em ser infectados."

"Estamos no caminho para que esse cenário vire realidade um dia, porém não alcançamos o momento de

permitir que o vírus se espalhe livremente", completa o pesquisador.
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E é justamente para evitar que a ômicron cause quadros graves de covid ou apareçam novas variantes

ainda mais avassaladoras que é vital seguir com os métodos preventivos (usar máscaras, manter o

distanciamento social, fugir de aglomerações) e vacinar toda a população com duas ou três doses.

"E isso inclui também as crianças de 5 a 11 anos, que foram recentemente incluídas na campanha de

vacinação", lembra Garrett.

"No início da pandemia, elas representavam 4% de todas as hospitalizações por covid nos Estados

Unidos. Nas últimas semanas, 27% das internações foram de indivíduos dessa faixa etária", alerta a

médica.

"As vacinas estão demonstrando toda a sua capacidade, mesmo diante da ômicron. Se não fosse por

elas, estaríamos agora numa situação, no mínimo, desastrosa", finaliza Spilki.
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São Paulo - Em cerimônia no Hospital das Clínicas, na área central de São Paulo, o governador João

Doria (PSDB) acompanhou a vacinação contra covid-19 da primeira criança no País. Davi, 8, da etnia

Xavante, foi a primeira criança a receber a vacina pediátrica da Pfizer nesta sexta-feira, 14. Além dele,

outras sete crianças com comorbidades foram vacinadas.

O evento ocorreu no mesmo hospital onde a enfermeira Mônica Calazans recebeu, há quase um ano, em

17 de janeiro de 2021, a primeira dose de vacina contra covid no Brasil. À época, ela foi imunizada com

Coronavac, do Instituto Butantan, do governo de São Paulo - o medicamento havia sido liberado naquele

mesmo dia pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A cerimônia de hoje repetiu o jogo político de Doria, que novamente se antecipou ao governo federal e

iniciou a imunização dessa nova faixa etária assim que as doses da vacina foram liberadas pelo

Ministério da Saúde.

A Anvisa autorizou em 16 de dezembro a vacina anticovid pediátrica da Pfizer, para crianças de 5 a 11

anos.

Matheus de Souza

SP vacina criança indígena contra covid, a 1ª do País a receber a imunização
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A primeira criança vacinada contra a Covid-19 no Brasil é um indígena de oito anos de idade. Davi

Seremramiwe Xavante tem problema genético que dificulta a sua locomoção. Ele é filho do cacique

cacique Jurandir Siridiwe, de uma tribo xavante do Mato Grosso.

O garoto atualmente mora em Piracicaba (interior de São Paulo). Na cidade ele fica sob os cuidados de

uma tutora, a pesquisadora Fernanda Viegas Reichardt, já que seu pai fica na tribo, em mato Grosso.

A imunização ocorreu no HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo), onde a enfermeira Mônica Calazans foi vacinada no dia 17 de janeiro de 2021, sendo a

primeira brasileira a receber uma dose de vacina contra a Covid-19.

A vacinação em Davi e algumas outras crianças no HC foi simbólica, já que o lote de 234 mil vacinas

pediátricas da Pfizer recebidas pelo estado de São Paulo chegaram somente no final da manhã desta

sexta-feira. A distribuição aos municípios só deve começar nesta tarde.

A cidade de São Paulo, por exemplo, só tem previsão de receber cerca de 60 mil doses no final da tarde.

Com isso, é provável que só comece a vacinação de crianças de 5 anos a 11 anos apenas na segunda-

feira (17).

Indígena de 8 anos é a primeira criança vacinada contra Covid no Brasil
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RIO — Um menino quilombola com deficiência motora chamado Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos,

foi a primeira criança na faixa etária de 5 a 11 anos a receber a vacina infantil contra a Covid-19. A

aplicação ocorreu no estado de São Paulo. As primeiras doses foram aplicadas nesta sexta-feira, a partir

de 12h, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

A prioridade será de crianças com comorbidades ou deficiências. A expectativa do governo estadual é

vacinar 4,3 milhões de crianças no período de três semanas.

De acordo com o governo estadual, Davi Nasceu em uma tribo Xavante no estado do Mato Grosso. O

menino tem uma condição de saúde que afeta as pernas e o obriga a andar com ajuda de uma órtese.

Durante nove meses, ele e o pai, o cacique Jurandir Siridiwe, -- que também apareceu na cerimônica de

aplicação de vacina, por vídeo -- fizeram viagens periódicas à capital paulista para que Davi fosse tratado

no Instituto da Criança do mesmo Hospital das Clínicas.

A aplicação foi marcada por uma cerimônia para dar início à imunização deste novo público-alvo. O

governador João Doria participou do ato, que foi realizado no mesmo local onde ocorreu a aplicação da

primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil. A vacinação nesta sexta-feira foi simbólica. A aplicação nos

postos de saúde começa na próxima segunda.

O país recebeu na madrugada de quinta-feira o primeiro lote de vacinas infantis da Pfizer, a única

autorizada para uso no Brasil para a faixa etária de 5 a 11 anos. A remessa chegou no Aeroporto de

Viracopos, em Campinas (SP), com um total de 1,248 milhão de doses.

A distribuição das doses começou na própria quinta-feira durante o dia. A quantidade enviada a cada

unidade federativa será proporcional à população de crianças. A previsão do Ministério da Saúde é

receber 4,3 milhões de doses de vacinas infantis no mês de janeiro e um total de 20 milhões no primeiro

trimestre.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) incluiu crianças de 5 a 11 anos na bula da vacina da

Pfizer, numa decisão anunciada em reunião virtual no dia 16 de dezembro do ano passado.

O Rio de Janeiro recebeu nesta sexta-feira as primeiras doses de vacina contra a Covid-19 para crianças.

A previsão inicial era que os imunizantes da Pfizer chegassem ao Aeroporto Internacional Tom Jobim

(Galeão), nesta madrugada. Porém, as 93.500 doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde vieram

via terrestre e demoraram mais que o previsto.

Segundo a Secretaria estadual de Saúde do Rio, o estado tem 1.533.654 crianças na faixa etária de 5 a

11 anos. Logo, a quantidade recebida neste primeiro lote corresponde a apenas 6,09% do necessário.

O município do Rio deve buscar suas respectivas doses ainda nesta sexta-feira e iniciará sua campanha

de vacinação na próxima segunda-feira. A imunização começará pelas meninas de 11 anos.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na quinta-feira que não faltará vacina para os

responsáveis que "desejem vacinar seus filhos" e frisou que "os brasileiros são livres para optar" pela

imunização. A declaração foi dada em Brasília, momentos antes de viajar a São Paulo para receber o

primeiro lote da vacina contra Covid-19 para crianças.

Covid-19: menino quilombola, com deficiência motora, é a primeira criança vacinada no Brasil, nesta sexta
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O indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, é a primeira criança a ser vacinada contra a covid-19

no país. A vacinação ocorreu por volta das 12h desta sexta-feira (14/1) em um evento organizado pelo

governo de São Paulo para inaugurar a vacinação para a faixa etária de 5 a 11 anos.

A partir da próxima segunda-feira (17), outras crianças da mesma idade poderão ser vacinadas nos

postos de saúde da capital de São Paulo e em outras cidades do estado, segundo a prefeitura paulista.

O pequeno Davi é da etnia xavante e morador de Piracicaba, no interior de São Paulo, mas está na

capital paulista para realizar um tratamento médico. O governador João Doria (PSDB) acompanhou o ato

no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital.

A campanha de vacinação infantil deve ocorrer de forma escalonada, em ordem decrescente, como foi

feito com a população adulta, mas o governo de São Paulo ainda aguarda o recebimento de mais doses

para divulgar um calendário oficial.

Criança indígena de SP é primeira a ser vacinada no Brasil contra covid
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A primeira criança brasileira foi vacinada contra a covid-19, nesta sexta-feira (14). Para marcar o início da

imunização daqueles que têm entre 5 e 11 anos, o menino indígena Davi, de 8 anos, da etnia xavante do

Mato Grosso, recebeu a fórmula da Pfizer/BioNTech. A criança está em tratamento em São Paulo.

Após a primeira aplicação da vacina da covid-19 naqueles que têm entre 5 e 11 anos, outras crianças

também são imunizadas em evento simbólico que ocorre, ao vivo, no Hospital das Clínicas, em São

Paulo. No evento, está presente o governador do estado, João Doria.

Vale lembrar que, neste primeiro momento, a prioridade são crianças com algum tipo de comorbidade ou

deficiência, além de indígenas e quilombolas, conforme orienta o Ministério da Saúde. Em seguida, todos

os menores poderão ser imunizadas contra a covid-19.

Na madrugada de quinta-feira (13), o primeiro lote de vacinas infantis da Pfizer — a única autorizada para

uso no Brasil para esta faixa etária — desembarcou no país. A primeira remessa chegou no Aeroporto de

Viracopos, em Campinas, carregando 1,2 milhão de doses.

A seguir, confira o vídeo do início da imunização brasileira contra a covid-19:

Fonte: Canaltech

Indígena é primeira criança vacinada contra a covid no Brasil; assista
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O estado de São Paulo iniciou hoje, simbolicamente, a vacinação infantil de crianças entre 5 a 11 anos

com o imunizante da Pfizer contra a covid-19. O governador João Doria (PSDB), que está presente no

evento realizado no Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista, disse esperar que a

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) libere na próxima semana a aplicação da CoronaVac

em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos.

"Eu espero que na semana que vem possamos ter a deliberação da Anvisa que vem realizando

extraordinário trabalho em defesa da ciência médica, da vida, que possa autorizar a vacinação das

crianças nessa mesma faixa etária com a CoronaVac."

atualizando...

Doria: Esperamos que Anvisa libere CoronaVac para criança na próxima semana
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira criança vacinada contra a Covid-19 no Brasil foi um

menino indígena de 8 anos, Davi Seremramiwe Xavante, que mora no estado de São Paulo, onde faz

tratamento para uma doença genética. Ele foi imunizado nesta sexta-feira (14), no Hospital das Clínicas,

na capital paulista.

Nascido em uma tribo xavante no estado de Mato Grosso, Davi se mudou para Piracicaba (SP) há um

ano para se tratar no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Por causa do problema, ele tem

dificuldades para andar e hoje usa uma órtese.

O ato da vacinação, que foi acompanhado pelo governador João Doria (PSDB-SP), marca o início da

imunização infantil para crianças de 5 a 11 anos, após semanas de resistência do governo Jair Bolsonaro

(PL), que se contrapôs à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na questão.

Nesta primeira etapa da campanha, a recomendação do Plano Estadual de Imunização de São Paulo é

que os municípios priorizem as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência, indígenas e

quilombolas. Daí a escolha de Davi para ser o primeiro a receber a vacina.

O garoto indígena é filho do cacique xavante Jurandir Siridiwe. Durante nove meses, ele viajou

mensalmente com menino para a capital paulista para que ele se submetesse ao tratamento.

Com a mudança para São Paulo, Davi foi levado para a casa de uma tutora em Piracicaba que o

acompanha nas consultas rotineiras que faz no HC, com médicos das áreas de reabilitação e neurologia.

A responsável pela guarda dele é a pesquisadora Fernanda Viegas Reichardt, que é bacharel em direito

e doutora em ecologia aplicada e, nos últimos meses, tem analisado os impactos da Covid nos povos

indígenas brasileiros, chamando a atenção para a vulnerabilidade deles diante da doença.

O problema de locomoção do menino é estudado pelos especialistas do Instituto da Criança, que

procuram identificar as razões da perda de parte dos movimentos das pernas. Os profissionais também

fazem um estudo genético completo com ele, já que na tribo há outras crianças com sintomas similares.

Davi recebeu a vacina quase um ano depois da primeira pessoa vacinada no Brasil contra a Covid-19, a

enfermeira Mônica Calazans.

A imunização infantil no estado está começando horas após a chegada de doses da vacina da Pfizer

liberadas para uso em crianças no Brasil.

A Secretaria de Estado da Saúde montou uma operação logística para a distribuição das 234 mil doses

enviadas pelo Ministério da Saúde. As equipes da pasta estadual receberam o imunizante no fim da

manhã desta sexta e até a tarde começará a distribuição para todas as regiões do estado.

A expectativa do Governo de São Paulo é imunizar 4,3 milhões de crianças no período de três semanas.

Menino indígena de 8 anos é primeira criança vacinada contra Covid
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São Paulo vacinou no início da tarde desta desta sexta-feira (14) a primeira criança abaixo dos 11 anos.

Davi Xavante tem oito anos de idade, está se tratando de uma doença genética no Instituto da Criança do

Hospital das Clínicas e tomou a primeira dose do imunizante da Pfizer.

Ele nasceu em uma tribo xavante, no Mato Grosso e deu início à campanha de vacinação das crianças

de 5 a 11 anos no Brasil.

+Minas quer começar vacinação de crianças contra covid neste sábado

O governador João Doria (PSDB) lembrou que no dia 17 de janeiro do ano passado a enfermeira Mônica

Calazans foi a primeira pessoa vacinada no país. Mais sete crianças quilombolas estavam presentes no

evento e também receberam a primeira dose.

Veja a cerimônia de vacinação das crianças:

O estado de São Paulo vai priorizar crianças com comorbidades, indígenas e quilombolas nesse primeiro

momento da imunização infantil.

Saiba mais

Indígena foi a primeira criança vacinada em São Paulo
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A primeira criança vacinada no Brasil é Davi Xavante, de 8 anos, indígena e morador de Piracicaba. Ele

recebeu a primeira dose da Pfizer na tarde desta sexta-feira (14), no Hospital das Clínicas. O governador,

João Doria, acompanhou o momento.

Natural de Mato Grosso, Davi vive em Piracicaba, no interior paulista, há um ano. Ele se mudou para São

Paulo para fazer um tratamento no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Ele é a primeira criança

entre 5 e 11 anos a receber o imunizante no país. Outras sete pessoas foram vacinadas no evento, com

deficiência, com comorbidades e também quilombolas.

Doria lembrou que, há quase um ano, o Brasil vacinada a primeira pessoa no país, a enfermeira Monica

Calazans, também no Hospital das Clínicas.

Na última quinta-feira (13), o primeiro lote, com 1,2 milhão de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil. No

próximo domingo (16), um novo carregamento com 1,8 milhões de doses será entregue ao país. Até o fim

de janeiro, serão 4,3 milhões de doses. O acordo entre Pfizer e Ministério da Saúde prevê a compra de

20 milhões de doses, que chegarão até o fim de março.

No entanto, o Brasil precisaria de mais de 40 milhões de doses para imunizar todas as crianças entre 5 e

11 anos. O governo paulista tem a expectativa que, na próxima semana, a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) libere o uso da CoronaVac para esta faixa etária.

Primeira criança vacinada no Brasil é indígena de 8 anos em SP
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Apesar das doses pediátricas da vacina contra a Covid-19 ainda não estarem distribuídas em todos os

postos de vacinação do estado de São Paulo, o governador João Doria (PSDB) decidiu fazer um ato para

marcar o início da imunização de crianças de 5 anos a 11 anos de idade. Será nesta sexta-feira (14), às

12h. As doses chegaram ontem, quinta-feira (13), ao Brasil.

O local escolhido é simbólico. Trata-se do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo), onde a enfermeira Mônica Calazans foi vacinada no dia 17 de janeiro de

2021, sendo a primeira brasileira a receber uma dose de vacina contra a Covid-19.

+Quais são as diferenças entre as vacinas pediátrica e adulta da Pfizer

O governo estadual definiu que as primeiras crianças de 5 a 11 anos a serem vacinadas contra a Covid-

19 serão aquelas com comorbidades. O critério foi definido levando em conta a pequena quantidade de

doses que devem ser recebidas.

Apesar de o imunizante não ser suficiente para todas as 4,3 milhões de crianças residentes no estado de

São Paulo, o cadastro no site Vacina Já está aberto. Ele é opcional e não é um agendamento, porém

agiliza em até 90% o prazo de espera na fila para a imunização. Para cadastrar os filhos, os pais ou

responsáveis devem acessar o site https://www.vacinaja.sp.gov.br/ Lá, deve-se clicar no botão “Crianças

até 11 anos” e preencher o formulário.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 24 horas de funcionamento –entre a última quarta-feira (12)

e quinta-feira (13)– foram mais de 230 mil crianças cadastradas com a média de 160 registros por minuto.

Comorbidades

Como cada município pode definir a estratégia de imunização de suas crianças, alguns podem não seguir

o critério prioritário de imunização definido pelo PNI (Plano Nacional de Imunizações) e seguido pelo

governo estadual no PEI (Plano Estadual de Imunizações). É o caso da cidade de São Paulo, que

informou dar início as crianças de 11 anos.

Ao menos segundo as regras do estado de São Paulo, as crianças com comorbidades integram o

primeiro grupo a se vacinar. Para comprovar a condição de risco, os pais ou responsáveis devem

apresentar exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. O cadastro na UBS (Unidade Básica

de Saúde) onde a criança recebe tratamento também é válido.

Confira abaixo a relação de comorbidades

insuficiência cardíaca;

cor-pulmonale e hipertensão pulmonar;

cardiopatia hipertensiva;

sídrome coronarianas;

valvopatias;

miocardiopatias e pericardiopatias;

doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;

arritmas cardíacas;

cardiopatias congênitas;

próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;

talessemia;

síndrome de down;

diabetes mellitus;

pneumopatias crônicas graves;

hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3;

Ato simbólico de Doria marca início da vacinação de crianças em São Paulo
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hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo;

doença cerebrovascular;

doença renal crônica;

imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos);

anemia falciforme;

obesidade morbida;

cirrose hepatica;

HIV

Ato simbólico de Doria marca início da vacinação de crianças em São Paulo
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo começa a vacinação de crianças de 5 a 11

anos contra a Covid-19 nesta sexta-feira (14). A prioridade será para quem tem comorbidades ou

deficiência.

Em nota, o governo João Doria (PSDB), afirmou que o início da aplicação do público infantil será em

cerimônia simbólica às 12h no Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista. O local é o

mesmo onde foi aplicada a primeira vacina contra a Covid no Brasil em 17 de janeiro de 2021.

Uma criança com deficiência deverá ser a primeira vacinada contra Covid-19 no país na cerimônia da

tarde desta sexta.

Assim como na vacinação de adultos, Doria que é pré-candidato à presidência pelo PSDB se antecipa

novamente ao governo federal na largada de vacinação. O tucano rivaliza o presidente Jair Bolsonaro,

que tem se mostrado contrário à imunização de crianças e chegou, inclusive, a questionar os interesses

da Anvisa em aprovar a vacina pediátrica.

Em janeiro de 2021, o governo paulista imunizou a enfermeira Monica Calazans horas após a Anvisa

liberar o uso da Coronavac para imunização contra Covid no país.

Assim, a vacinação em São Paulo começa no dia seguinte à chegada do primeiro lote de vacinas para

crianças contra Covid, na madrugada desta quinta-feira (13). A carga com 1,2 milhão de doses de

imunizantes da Pfizer chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), foi transferida para

Guarulhos, na Grande São Paulo, e começou a ser distribuída para os estados.

O governo estadual afirmou na quinta que receberia cerca de 250 mil imunizantes pediátricos da Pfizer

para iniciar a vacinação. Além das crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades ou deficiência,

também terão prioridade indígenas e quilombolas.

No estado de São Paulo, o pré-cadastro para vacinação do público infantil já pode ser feito no site Vacina

Já. A estimativa é que 4,3 milhões de crianças comecem a ser vacinadas assim que as doses forem

liberadas pelo Ministério da Saúde.

O pré-cadastro é opcional e não funciona como agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de

imunização.

No estado, a vacinação das crianças será realizada em 5.000 pontos de vacinação, além de 268 escolas

públicas estaduais.

A Prefeitura de São Paulo planeja começar a vacinação de crianças na próxima segunda-feira (17). A

estimativa é que 60 mil doses sejam distribuídas para a capital nesta sexta.

Segundo o titular da pasta da Saúde na capital paulista, Edson Aparecido, a expectativa é que a

prefeitura distribua as doses pediátricas no sábado (15) para cerca de 700 pontos de vacinação

espalhados pela cidade para o início da imunização na segunda.

Na quinta, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que na cidade a imunização também será iniciada

pelas crianças que têm comorbidades ou deficiência física, de 5 a 11 anos.

Os pais terão de apresentar atestado médico, receita ou exames que comprovem a condição. A

vacinação também estará disponível para crianças indígenas aldeadas da mesma faixa etária.

Doria inicia vacinação de crianças contra Covid nesta sexta no Hospital das Clínicas
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O governo de São Paulo realiza nesta sexta-feira, 14, uma cerimônia que marca o início da vacinação de

crianças contra a covid-19. Às 12h, a primeira dose na faixa etária de 5 a 11 anos deve ser aplicada no

Hospital das Clínicas da USP. A aplicação para o público-alvo em geral, no entanto, só está prevista para

começar na capital paulista na próxima segunda-feira, dia 17.

O evento será semelhante ao que foi realizado em 17 de janeiro de 2021, quando a enfermeira Mônica

Calazans, de 54 anos, moradora de Itaquera, zona leste, com perfil de alto risco para complicações da

covid-19, recebeu a Coronavac no braço. Da mesma forma, o governador de São Paulo, João Doria

(PSDB), acompanhará a vacinação do público infantil. Ele é pré-candidato à Presidência da República e

tenta mais uma vez antecipar a aplicação no Estado.

O primeiro lote com 1,2 milhão de doses da Pfizer, a única vacina autorizada para ser aplicada nesta

faixa etária até o momento, chegou ao Brasil por volta das 4h45 de quinta-feira, 13. A remessa com 1,2

milhão de doses desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Cerca de 248 mil doses

são direcionadas ao Estado paulista. A imunização para a faixa etária de 5 a 11 anos deve ter

atendimento preferencial ao público com deficiências, comorbidades, indígenas e quilombolas.

No mesmo dia em que recebeu as vacinas, o Estado de São Paulo abriu o pré-cadastro de crianças dos 5

aos 11 anos para a vacinação contra o coronavírus. Pais e responsáveis podem fazer o registro no portal

Vacina Já.

Na quarta-feira, 12, Doria disse ainda que há expectativa de que a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) aprove na próxima semana a aplicação da Coronavac, produzida pelo Instituto

Butantan, em crianças de 3 a 11 anos. “Caso isso aconteça, teremos condição de agilizar fortemente a

vacinação não só em São Paulo, mas em todo o Brasil”, disse.

A capital paulista deve começar a vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos a partir da

próxima segunda-feira, 17, conforme afirmou o secretário de Saúde, Edson Aparecido, à Rádio Eldorado

na quinta-feira. A previsão é que as doses cheguem à capital paulista no fim da tarde desta sexta-feira.

Confira a lista de comorbidades consideradas para o atendimento prioritário na vacinação infantil em São

Paulo, que devem ser comprovadas por exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas:

– Insuficiência cardíaca

– Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

– Síndromes coronarianas

– Valvopatias

– Miocardiopatias e Pericardiopatias

– Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

– Arritmias cardíacas

– Cardiopatias congênitas

– Próteses valvares Dispositivos cardíacos implantados

– Talassemia

– Síndrome de Down

– Diabetes mellitus

– Pneumopatia crônicas graves

– Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

– Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

– Doença cerebrovascular

– Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

Covid: governo de SP faz cerimônia de início da vacinação infantil nesta sexta
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– Anemia Falciforme

– Obesidade mórbida

– Cirrose hepática

– HIV

Saiba mais

Covid: governo de SP faz cerimônia de início da vacinação infantil nesta sexta
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O Brasil vai receber mais 1,8 milhão de doses de vacinas contra a covid-19 para crianças no próximo

domingo (16). O anúncio foi feito pelo secretário Executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.

“E a nossa sexta-feira começa com uma ótima notícia. A segunda remessa de doses da vacina pediátrica

da Pfizer foi antecipada para o dia 16/01, serão mais 1,2 milhão de doses. E fechando o mês de janeiro,

no dia 27/01 serão mais 1,8 milhão de doses. Vamos em frente”, escreveu Cruz nas redes sociais.

Na última quinta-feira (13), o país recebeu o primeiro lote de vacinas, com 1,2 milhão de doses. Até o fim

do mês serão 4,3 milhões. O contrato firmado entre a Pfizer e o Ministério da Saúde prevê a compra de

20 milhões de doses, sendo que, para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos, seriam necessárias mais

de 40 milhões de doses. O total de doses chegará ao país até o fim de março.

Ao longo desta sexta-feira (14), os estados estão recebendo as primeiras doses, após as vacinas

passaram por uma análise assim que chegam ao país.

Vacinação em São Paulo

O governo de São Paulo vai começar a vacinação infantil contra a covid-19, às 12h. Os imunizantes

pediátricos, para crianças de 5 a 11 anos, chegaram ao Brasil na última quinta-feira (13), sendo 1,2

milhão de doses, e serão distribuídos entre os estados.

Assim como aconteceu em 17 de janeiro de 2021, quando a enfermeira Monica Calazans recebeu a

primeira vacina contra o coronavírus no Brasil, haverá um evento no Hospital das Clínicas. O governador,

João Doria (PSDB), acompanhará o evento.

Segundo o governo estadual, a expectativa é vacina 4,3 milhões de crianças em três semanas. No

entanto, São Paulo receberá hoje cerca de 240 mil doses – equivalente a 20% das vacinas que chegaram

ao Brasil.

Vacinação infantil: Brasil antecipa recebimento de mais 1,8 milhão de doses para domingo
1/14/2022 | YAHOO! NOTÍCIAS/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000ED30875B085A2A4201AEA2A1291781B3EC780BC2FB96DA0F1678C4FE28247045B69A75BEE23F97E990FDF6D1EB06B9587E38A17C54969F560D0224C12C5C54F43C38DDFA2E5DE20F13236B94A62EEF0AE37E4C2A5B7161EDB86F825E3FA2346BC97B1AE846D197216C4ED0C4F097A188


RIO — Um menino quilombola com deficiência motora será a primeira criança na faixa etária de 5 a 11

anos a receber a vacina infantil contra a Covid-19. A aplicação ocorrerá no estado de São Paulo. As

primeiras doses serão aplicadas nesta sexta-feira, a partir de 12h, no Hospital das Clínicas da Faculdade

de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). A prioridade será de crianças com

comorbidades ou deficiências. A expectativa do governo estadual é vacinar 4,3 milhões de crianças no

período de três semanas.

Haverá uma cerimônia simbólica para dar início à imunização deste novo público-alvo. O governador

João Doria participará do ato, que será realizado no mesmo local onde ocorreu a aplicação da primeira

vacina contra a Covid-19 no Brasil.

O país recebeu na madrugada de quinta-feira o primeiro lote de vacinas infantis da Pfizer, a única

autorizada para uso no Brasil para a faixa etária de 5 a 11 anos. A remessa chegou no Aeroporto de

Viracopos, em Campinas (SP), com um total de 1,248 milhão de doses.

A distribuição das doses começou na própria quinta-feira durante o dia. A quantidade enviada a cada

unidade federativa será proporcional à população de crianças. A previsão do Ministério da Saúde é

receber 4,3 milhões de doses de vacinas infantis no mês de janeiro e um total de 20 milhões no primeiro

trimestre.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) incluiu crianças de 5 a 11 anos na bula da vacina da

Pfizer, numa decisão anunciada em reunião virtual no dia 16 de dezembro do ano passado.

Rio ainda não recebeu doses, e só terá 6% do que precisa

O Rio de Janeiro receberá nesta sexta-feira as primeiras doses de vacina contra a Covid-19 para

crianças. As doses já deveriam ter chegado, mas estão a caminho. A previsão inicial era que os

imunizantes da Pfizer chegassem ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), nesta madrugada.

Porém, as 93.500 doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde estão vindo via terrestre e devem

ser recebidas pela Secretaria estadual de Saúde até as 10h, na Coordenação Geral de Armazenagem

(CGA), em Niterói, Região Metropolitana.

Segundo a Secretaria estadual de Saúde do Rio, o estado possui 1.533.654 crianças na faixa etária de 5

a 11 anos. Logo, a quantidade recebida neste primeiro lote corresponde a apenas 6,09% do necessário.

O município do Rio deve buscar suas respectivas doses ainda nesta sexta-feira e iniciará sua campanha

de vacinação na próxima segunda-feira. A imunização começará pelas meninas de 11 anos.

Queiroga diz que não faltará vacina infantil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na quinta-feira que não faltará vacina para os

responsáveis que "desejem vacinar seus filhos" e frisou que "os brasileiros são livres para optar" pela

imunização. A declaração foi dada em Brasília, momentos antes de viajar a São Paulo para receber o

primeiro lote da vacina contra Covid-19 para crianças.

Covid-19: menino quilombola, com deficiência motora, será a primeira criança vacinada no Brasil, nesta sexta
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O estado de São Paulo será o primeiro a iniciar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. As primeiras

doses serão aplicadas nesta sexta-feira, a partir de 12h, no Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). A prioridade será de crianças com comorbidades

ou deficiências. A expectativa do governo estadual é vacinar 4,3 milhões de crianças no período de três

semanas.

Haverá uma cerimônia simbólica para dar início à imunização deste novo público-alvo. O governador

João Doria participará do ato, que será realizado no mesmo local onde ocorreu a aplicação da primeira

vacina contra a Covid-19 no Brasil.

Covid-19: SP é o primeiro estado a vacinar crianças de 5 a 11 anos; aplicação começa nesta sexta
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A cidade de São Paulo poderia vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos em uma semana com a vacina

CoronaVac, que ainda aguarda aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso

pediátrico. A CoronaVac é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

"Se tivermos autorização para fazer com CoronaVac, e temos uma grande quantidade de doses, o

cronograma pode ser antecipado muito rapidamente. Temos capacidade de vacinar meio milhão de

pessoas por dia. Em uma semana, no máximo, poderíamos vacinar todas as crianças", afirmou a

secretária-executiva de Saúde de SP, Sandra Fonseca, em entrevista à CNN.

Na cidade de São Paulo, são 1,35 milhão de crianças de 5 a 11 anos. Apenas a vacina infatil da Pfizer

tem autorização da Anvisa para aplicação em crianças, mas a avaliação da CoronaVac está "próxima da

decisão final", informou a agência ontem.

O Brasil recebeu ontem o primeiro lote da vacina infantil da Pfizer, com 1,2 milhão de doses. A cidade de

São Paulo recebeu 60 mil doses.

"O efeito colateral dessa vacina [da Pfizer] é como das outras: a criança pode sentir uma dorzinha no

local da aplicação, pode ter sensação febril, ficar um pouquinho mais quieta, com dorzinha no corpo, mas

tudo isso passa em 24 horas, como nos adultos, e a crianças fica protegida contra a covid", afirmou

Sandra.

O governo de SP começa a vacinar hoje crianças de 5 a 11 anos em ato simbólico, previsto para começar

ao meio-dia, que será realizado no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Anvisa diz que decisão sobre CoronaVac está 'próxima'

A Anvisa se reuniu ontem com representantes do Instituto Butantan, pesquisadores do Chile e

infectologistas para colher mais dados sobre a aplicação da CoronaVac em crianças e adolescentes de 3

a 17 anos. As informações serão avaliadas por especialistas e, depois, consideradas pela agência no

processo de análise do uso emergencial do imunizante contra a covid-19.

Na reunião, segundo a Anvisa, foram apresentados estudos feitos pelo governo chileno durante a

aplicação da CoronaVac em crianças e adolescentes no país. Agora, especialistas convidados analisarão

esses dados e produzirão relatórios, que posteriormente serão enviados à agência reguladora.

A agência tem 14 dias dos 30 do prazo de análise para definir se autoriza ou não o uso do imunizante

para a faixa etária.

"Os especialistas da Gerência Geral de Medicamentos da Agência seguem a análise do pedido de uso

emergencial da vacina CoronaVac para crianças. A avaliação está entrando na fase etapa final e próxima

da decisão final. O relatório da área técnica será votado em reunião extraordinária da diretoria colegiada

da Anvisa", informou a Anvisa em comunicado.

Com CoronaVac, vacinaremos as crianças em uma semana, diz prefeitura de SP
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Passadas pouco mais de seis semanas desde a descoberta dessa nova versão do coronavírus, o número

de novos casos explodiu no mundo todo, mas a taxa de hospitalizações ainda não subiu na mesma

proporção. Veja o que a ciência já descobriu (e o que ainda falta saber) sobre a variante.

A ômicron se mostrou avassaladora desde a sua origem: dois dias após a sua detecção na África do Sul

e em Botsuana, ela já foi classificada como uma variante de preocupação pela Organização Mundial de

Saúde (OMS) em 26 de novembro.

Logo de cara, os cientistas ficaram alarmados com a quantidade e a variedade de mutações que ela

apresentava. Muitas dessas alterações genéticas ocorrem na espícula, a estrutura do coronavírus que se

conecta aos receptores das células humanas e dá início à infecção.

"Naqueles primeiros dias, nós olhávamos para a ômicron e pensávamos: 'Não pode ser verdade. Não é

possível que esse monte de mutações vai funcionar na prática'", lembra o virologista Fernando Spilki,

professor da Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul.

"Passado algum tempo, podemos afirmar que todo aquele potencial que a nova variante sinalizava virou

realidade: ela é extremamente transmissível, como nos mostram os aumentos expressivos nos casos de

covid", complementa.

Para ter ideia, só na primeira semana de janeiro foram mais de 15 milhões de novos casos em todo o

mundo, um recorde até agora. Antes do surgimento da ômicron, o número mais elevado registrado ficou

na casa das 5 milhões de infecções em sete dias, lá em abril de 2021.

Se, por um lado, o potencial de alastramento logo levantou grande preocupação, por outro, as

observações de que essa nova variante estaria por trás de quadros mais leves e uma menor taxa de

hospitalizações e mortes, especialmente entre vacinados com três doses, trouxe um pouco de alívio.

Embora essa observação de um quadro menos complicado possa ser encarada como uma boa notícia,

especialistas ouvidos pela BBC News Brasil pedem cautela: mesmo se a ômicron estiver realmente

relacionada a um menor agravamento, a gigantesca quantidade de infectados pode resultar em uma

sobrecarga do sistema de saúde, com a lotação de leitos e a falta de insumos e profissionais de saúde.

Na visão deles, portanto, é enganoso afirmar que a variante já representa "o fim da pandemia" ou que ela

está por trás apenas de quadros mais leves, como dito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro (sem

partido). Em entrevista ao site Gazeta Brasil, ele afirmou que a ômicron seria até "bem-vinda" ao Brasil.

Mas o que faz a ômicron ser tão contagiosa assim? Por que não é correto dizer que ela é sempre mais

branda? E como ficam as vacinas no meio de tudo isso? Saiba o que a ciência já sabe (e o que ainda

falta saber) a respeito dessa variante.

Como fogo no palheiro

De acordo com um relatório técnico da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido, a ômicron é de

duas a três vezes mais transmissível que a delta ? que, por sua vez, já tinha um poder bem maior de

alastramento em comparação com o vírus original, detectado no final de 2019 em Wuhan, na China.

Essa capacidade ampliada de "pular" de um indivíduo para o outro se traduziu nesse aumento dos novos

casos de covid entre o final de 2021 e o início de 2022.

Nos países que possuem serviços de vigilância genômica estruturados, é possível observar como a

ômicron se espalhou feito fogo em palheiro: nos Estados Unidos, por exemplo, o primeiro paciente

infectado com essa variante foi identificado no início de dezembro. Em pouco mais de 20 dias, ela já

estava presente em 58% de todas as amostras analisadas em laboratórios americanos.

No Brasil, um levantamento do Instituto Todos Pela Saúde com 3,2 mil amostras colhidas de pacientes

com covid entre 2 e 8 de janeiro revelou que 98,7% delas traziam a ômicron.

Ômicron é o fim da pandemia ou levará hospitais ao colapso? as dúvidas que ainda permanecem sobre nova variante
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De acordo com os especialistas, é justamente aquele conjunto de mutações que faz essa variante ser tão

contagiosa. As alterações genéticas, especialmente na tal espícula, ajudaram no trabalho do vírus.

Ainda que esse mecanismo de transmissão facilitada não seja completamente conhecido, algumas

pesquisas divulgadas nas últimas semanas trouxeram algumas pistas.

Um trabalho feito no Imperial College, na Inglaterra, demonstrou que, quando comparada às outras

versões do coronavírus, a ômicron se replica com muita rapidez nas células do nariz e consegue utilizar

outros caminhos moleculares para invadir o organismo.

Embora esse trabalho ainda não tenha sido revisado por outros especialistas e nem publicado numa

revista científica, ele sinaliza algo importante.

Se essa nova variante "transita" com facilidade e está em abundância no nariz e na garganta, isso por si

só já facilita a sua transmissão: basta o indivíduo respirar, tossir, espirrar, falar ou cantar para liberar uma

quantidade considerável de vírus no ambiente, que podem infectar as pessoas ao redor.

E não podemos ignorar outro fato aqui: a ômicron também pegou carona nas festas de final de ano. As

aglomerações de Natal e Réveillon facilitaram ainda mais o trabalho dela e criaram inúmeras cadeias de

transmissão mundo afora (e Brasil adentro).

Um drible na proteção prévia

Mas o local do corpo onde o vírus se replica não é o único fator que ajuda a explicar o espalhamento da

ômicron.

O virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da Faculdade de Medicina e Zootecnia da Universidade

de São Paulo (USP), chama a atenção para outra habilidade dessa variante: escapar da imunidade

prévia, obtida através da vacinação ou de um quadro anterior de covid.

"Os estudos vêm demonstrando que os anticorpos que funcionavam contra as outras variantes não

reagem tão bem contra a ômicron", destaca.

"E isso representa uma vantagem para a nova variante, pois ela consegue tomar o lugar daquelas que

vieram antes, inclusive entre indivíduos que já foram infectados no passado ou estão vacinados",

completa.

Na prática, isso se traduziu num aumento expressivo da taxa de reinfecções durante as últimas semanas.

Na África do Sul, por exemplo, pesquisadores analisaram dados de 2,7 milhões de pacientes que tiveram

covid-19 antes de novembro de 2021.

Logo nos primeiros dias de dezembro, já haviam sido identificados mais de 35 mil casos de reinfecção

neste grupo, algo que ainda não tinha ocorrido nessa mesma magnitude nas ondas anteriores por lá,

provocadas pelas variantes beta e delta.

"Além de a ômicron ser capaz de evadir a resposta imune, precisamos considerar também que parte da

população tomou a vacina há muitos meses, e sabemos que ocorre uma perda natural dessa proteção

com o passar do tempo", acrescenta Brandão.

Terceira dose antecipada

Mas como esse escape da ômicron se traduz em números quando pensamos nas vacinas?

Uma pesquisa realizada no Imperial College estimou que a efetividade do imunizante contra a infecção

sintomática pela nova variante despenca para 0 a 20% em quem tomou as duas doses de AstraZeneca.

Mas o mesmo trabalho também traz uma boa notícia: após uma terceira dose, esse nível de proteção

volta a subir consideravelmente. O reforço vacinal eleva a proteção para 55 a 80% nesses indivíduos.

Um relatório mais recente da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido corrobora esse aumento

da efetividade após uma terceira injeção.

Ômicron é o fim da pandemia ou levará hospitais ao colapso? as dúvidas que ainda permanecem sobre nova variante
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Uma das análises incluída no artigo foi feita na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e mostra que,

caso o indivíduo seja infectado com a ômicron, o risco de hospitalização é 81% menor se ele tiver tomado

as três doses do imunizante.

Essas e outras investigações acabaram com qualquer discussão sobre a necessidade de aplicar uma

dose adicional da vacina em todos os adultos, prática que já ocorre em vários países, inclusive no Brasil.

E vale lembrar aqui que o objetivo da primeira geração de imunizantes contra a covid nunca foi prevenir a

infecção pelo coronavírus, mas, sim, evitar que o quadro evoluísse para as formas mais graves da

doença.

"Nós estamos vendo isso acontecer na prática: as três doses estão funcionando para prevenir

hospitalizações e óbitos", afirma a médica epidemiologista Denise Garrett, vice-presidente do Instituto

Sabin de Vacinas, nos Estados Unidos.

"Dados recentes dos EUA revelam que pessoas não vacinadas têm um risco 17 vezes maior de

hospitalização e um risco 20 vezes maior de morrer por covid em comparação com quem foi vacinado",

calcula.

Garrett explica que as pessoas que receberam as três doses até podem se infectar com a ômicron, mas

desenvolvem com menos frequência as formas graves da doença.

"Com o passar do tempo após a vacinação, há uma queda natural dos anticorpos neutralizantes. Quando

eles baixam, o vírus invade as vias aéreas superiores mais facilmente", conta.

"Porém, ele não consegue progredir no organismo porque, após algum tempo, as células de memória do

sistema imunológico são ativadas e elas acionam o mecanismo de defesa que ajuda a evitar as

complicações."

"Na prática, isso significa que as vacinas disponíveis estão funcionando. O objetivo delas nunca foi barrar

quadros leves de infecção, mas proteger contra a morte", conclui a médica.

A ômicron causa uma infecção mais branda?

Nessas últimas semanas, alguns trabalhos científicos observaram que a ômicron parece não conseguir

infectar tão bem as células dos pulmões.

Uma das pesquisas a demonstrar isso foi feita na Universidade de Washington em St. Louis, nos EUA.

Um grupo de virologistas infectou hamsters com diversas variantes do coronavírus para entender como a

doença progredia em cada um deles.

Nos animais que tiveram contato com a ômicron, a concentração de coronavírus nos pulmões era

significativamente mais baixa em comparação com os demais roedores infectados.

Essas investigações parecem estar alinhadas à evolução recente da pandemia: pelo que foi observado

até agora em países como África do Sul e Reino Unido, as ondas de infecção pela ômicron são velozes e

avassaladoras, mas tendem a cair e se estabilizar mais rapidamente.

Já na Califórnia, nos Estados Unidos, uma comparação entre 52 mil pacientes infectados com a ômicron

e 16 mil com a variante delta revelou que o primeiro grupo (de acometidos pela ômicron) apresentou risco

reduzido de complicações e, mesmo entre aqueles que precisaram ser internados, o número de dias no

hospital foi menor.

Será que é possível afirmar com esse conjunto de informações que um quadro de covid provocado pela

ômicron é mais leve e menos preocupante? Ainda não, garantem os especialistas.

Para começo de conversa, é preciso ressaltar que muitas dessas pesquisas são experimentais e estão no

início, além de não terem sido revisadas por especialistas independentes ou publicadas em periódicos

científicos.
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E a própria OMS alertou que encarar essa variante como algo de menor importância representa uma

armadilha.

"Embora a ômicron pareça ser menos grave em comparação com a delta, especialmente entre os

vacinados, isso não significa que ela deva ser classificada como branda", disse o biólogo etíope Tedros

Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, numa coletiva de imprensa realizada no dia 7 de janeiro.

"Assim como as variantes anteriores, a ômicron está hospitalizando e matando pessoas. Na verdade, o

tsunami de casos é tão grande e rápido que está sobrecarregando os sistemas de saúde em todo o

mundo", complementou.

De fato, a partir da segunda semana de janeiro, os dados oficiais do Ministério da Saúde do Reino Unido

têm mostrado um aumento constante de hospitalizações e do número de mortes que em alguns dias

chegou a ultrapassar 300 óbitos diários.

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil concordam com essa avaliação da entidade.

"Quando se fala que a ômicron consegue se sair melhor nas vias aéreas superiores e não vai tão bem

nos pulmões, é preciso pensar que há uma variação importante e existem exceções à regra", esclarece

Spilki, que também coordena a Rede Corona-Ômica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.

"Nós também vemos casos graves relacionados à infecção pela ômicron, em que se detecta o vírus em

todo o sistema respiratório", acrescenta.

O médico Guilherme Werneck, professor de epidemiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ), destaca que ainda não se sabe muito bem os motivos dessa taxa de hospitalização mais baixa

observada até agora.

"Será que essa menor replicação do vírus nos pulmões tem a ver com a imunidade anterior, obtida pela

vacinação? Ou é uma característica própria dessa variante? Precisaríamos comparar o que acontece

entre quem tomou ou não as doses para entender melhor tudo isso", questiona.

Colapso hospitalar?

Werneck também chama a atenção para o fato de a maior transmissibilidade da ômicron representar uma

enorme preocupação ao sistema de saúde ? afinal, mesmo se uma parcela menor de pacientes precisar

de internação, estamos falando de milhões de novos infectados pela ômicron todos os dias.

Ou seja: ainda que uma porcentagem menor de pacientes precise de um suporte hospitalar, isso continua

a representar um aumento expressivo da demanda por leitos, insumos e profissionais de saúde.

Vamos usar números fictícios para ilustrar essa situação. Imagine que apenas 1% dos pacientes

infectados com ômicron precisem de internação. Num cenário de 15 milhões de novos casos registrados

por semana no mundo, isso ainda representa uma demanda de 150 mil leitos de enfermaria ou UTI a

cada sete dias. Trata-se, portanto, de um número gigantesco, muito difícil de ser absorvido

adequadamente pelos sistemas de saúde dos países.

A taxa de hospitalizações, aliás, já voltou a subir em algumas partes da Europa e dos Estados Unidos ? e

esse mesmo fenômeno deve começar a ser visto também no Brasil nas próximas semanas.

"Mesmo um percentual baixo de complicações pode representar um número alto de novos pacientes mais

graves, o que sobrecarrega os serviços de saúde", projeta Werneck, que também é professor da

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

"E isso nos leva àquele mesmo problema que enfrentamos no início da pandemia, em que a pressão

sobre os serviços de saúde se torna um fator determinante para a gravidade da covid. Em outras

palavras, se o paciente recebe um tratamento adequado, ele eventualmente se recupera. Agora, se

faltam recursos humanos e materiais para atendê-lo, o risco de morte é maior", completa o especialista.
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Em entrevista ao jornal O Globo em 12/1, a médica Ludhmila Hajjar, do Hospital das Clínicas de São

Paulo, fez um alerta semelhante.

"Pelo ritmo que estamos vendo, em uma semana os sistemas de saúde deverão entrar em colapso no

Brasil. O número de infecções aumentará mais ainda nos ambulatórios e provavelmente faltarão mais

profissionais da saúde no combate", disse.

A BBC News Brasil entrou em contato com entidades que representam os setores público e privado de

saúde no país para entender como eles enxergam essa discussão e como os hospitais estão se

preparando para esse possível aumento da demanda.

O Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) compartilhou um ofício que foi enviado ao

Ministério da Saúde em 12 de janeiro, em que a entidade "reconhece o estabelecimento de uma nova

onda de casos de covid-19 no Brasil, em consequência do rápido avanço da variante ômicron na

transmissão comunitária em todas as regiões".

No texto, o conselho admite que esse novo aumento de infecções "volta a impor desafios aos sistemas

de saúde público e privado do país".

O texto continua: "Com um terço da população ainda não vacinada com esquema primário completo, o

Brasil está vulnerável a uma grande onda de casos, que também poderá acarretar pressão hospitalar. Se

o sistema hospitalar entrar em colapso, tanto na rede privada, quanto na rede pública, óbitos evitáveis

poderão ocorrer pela não garantia de acesso à internação."

Por fim, o Conass sugere seis medidas para conter uma nova crise, que vão desde a imediata inclusão

das crianças na campanha de vacinação contra a covid até a criação de centros de testagem em massa.

Já a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) informou que fez uma pesquisa com 33

instituições de saúde e 88% delas relataram que houve uma subida importante no diagnóstico de

infecções respiratórias nesse começo de 2021.

"O aumento dos casos de covid-19 foi, em média, de 655% desde dezembro de 2021, sendo que

algumas instituições relataram aumentos maiores que 1.000%", calcula a entidade.

A Anahp ainda pede que "apenas os pacientes com sintomas persistentes ou sinais de acometimento

mais grave (falta de ar, febre persistente, tosse intensa) ou com doenças crônicas pré-existentes"

procurem o pronto-socorro.

"De forma geral, a população deve manter rígidos os cuidados com a utilização correta de máscara, o

distanciamento social e a higienização adequada das mãos", recomenda a associação.

O término da pandemia?

Os estudos que sugerem um quadro menos grave provocado pela ômicron também serviram para

embasar os argumentos de que a variante representaria o fim do túnel da pandemia, como dito pelo

próprio presidente Bolsonaro recentemente.

Mais uma vez, médicos e virologistas pedem muita cautela com esse tipo de afirmação.

Além do aumento nos casos e nas hospitalizações nessas últimas semanas, é necessário ter em mente o

risco da covid longa, com sequelas variadas e pouco conhecidas, que afetam entre 10 e 30% de todos os

infectados.

"Como observamos há décadas com outros tipos de coronavírus, o Sars-CoV-2 [o causador da covid]

parece estar seguindo o caminho da atenuação", avalia Brandão.

O virologista explica que há vários coronavírus que atualmente provocam o resfriado comum, mas no

passado estiveram por trás de quadros mais sérios e mortais.

"Porém, nesse trajeto da evolução viral, ainda é cedo para que o coronavírus responsável pela pandemia
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atual já tenha estabelecido uma 'relação mais amigável' com a espécie humana", acredita.

Spilki segue o mesmo ponto de vista. "Ainda não sabemos para que lado a variante ômicron vai depois

de se tornar dominante no mundo inteiro. Qual será o próximo passo? Como ela vai evoluir em fevereiro,

março e daí por diante? Será que ela continuará nessa trajetória de atenuação ou pode surgir uma

variante mais agressiva? Todas essas são perguntas para as quais ainda não temos respostas", lista.

"A ômicron pode até causar quadros menos graves, mas não me parece ainda a versão de coronavírus

em que não vamos mais nos preocupar em ser infectados."

"Estamos no caminho para que esse cenário vire realidade um dia, porém não alcançamos o momento de

permitir que o vírus se espalhe livremente", completa o pesquisador.

E é justamente para evitar que a ômicron cause quadros graves de covid ou apareçam novas variantes

ainda mais avassaladoras que é vital seguir com os métodos preventivos (usar máscaras, manter o

distanciamento social, fugir de aglomerações) e vacinar toda a população com duas ou três doses.

"E isso inclui também as crianças de 5 a 11 anos, que foram recentemente incluídas na campanha de

vacinação", lembra Garrett.

"No início da pandemia, elas representavam 4% de todas as hospitalizações por covid nos Estados

Unidos. Nas últimas semanas, 27% das internações foram de indivíduos dessa faixa etária", alerta a

médica.

"As vacinas estão demonstrando toda a sua capacidade, mesmo diante da ômicron. Se não fosse por

elas, estaríamos agora numa situação, no mínimo, desastrosa", finaliza Spilki.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

https://www.youtube.com/watch?v=wOlKcIbHXD8

https://www.youtube.com/watch?v=kJ4GhY4Q4qk

https://www.youtube.com/watch?v=1r5ocf770Vk

Ômicron é o fim da pandemia ou levará hospitais ao colapso? as dúvidas que ainda permanecem sobre nova variante
1/14/2022 | UOL NOTÍCIAS - ÚLTIMAS NOTÍCIAS/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000A3646CE4FB29F47BC49FF2FC9A39A2AAD85761206619540F81A9A9A4750B3A54049A1145BA97CFE388977D8E2848FE0D5421FEAB357B4C151D6DCA7CC827928A021FD221A415789175FC16B05A659A429F1F91475AFB0173EE6227597154B62B8943377DDDD9A20690BC4F0404BFC194


BRASÍLIA — O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, rebateu críticas sobre a demora para o início da

vacinação de crianças contra a Covid-19 e sobre a gestão dele à frente da pasta. Na avaliação do

cardiologista, a pasta não precisa seguir todas as determinações da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa). As declarações foram dadas neste sábado em entrevista à imprensa em João Pessoa

(PB).

— Quantos medicamentos, dispositivos ou produtos têm registro na Anvisa e não fazem parte das

políticas públicas? O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde não é um despachante de decisão da

Anvisa, nem de agência nenhuma. O Ministério da Saúde é quem conduz a saúde pública e o ministro da

Saúde é a principal autoridade do sistema de saúde no Brasil — argumentou.

Sob críticas diante do atraso da imunização de crianças de 5 a 11 anos, Queiroga minimizou o caso. O

ministério liberou a vacinação do público infantil em 5 de janeiro, 20 dias depois de a Anvisa ter

autorizado a aplicação de doses pediátricas da Pfizer no grupo.

— A história vai me julgar. Eu trabalho todo dia para que eu tenha um bom julgamento — ponderou o

ministro.

Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, tem deficiência motora e foi a primeira criança vacinada contra a

Covid-19 no Brasil na última sexta-feira. O garoto indígena recebeu a primeira dose do imunizante em um

evento simbólico nesta sexta-feira no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de

São Paulo (HCFMUSP).

Queiroga diz que não é ‘despachante da Anvisa’ e que a história irá julgá-lo como ministro
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O momento em que o Brasil completa um ano do início da vacinação

contra a Covid parece um déjà-vu de janeiro de 2021: o governo Bolsonaro faz falas contra os

imunizantes, começa uma nova fase da campanha vacinal e mais uma variante provoca uma onda de

infecções que se alastra rapidamente pelo país.

No dia 17 de janeiro de 2021, às 15h30, após o aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),

a enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose do Brasil da vacina contra a Covid.

A aplicação da Coronavac ocorreu no Centro de Convenções do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo, na capital paulista, sob olhares de jornalistas e do governador

do estado, João Doria (PSDB), que, naquele momento, já rivalizava há tempos com o presidente Jair

Bolsonaro (PL) em assuntos relacionados à Covid.

A produção da vacina chinesa Coronavac no Instituto Butantan, inclusive, além do óbvio potencial de

saúde pública, poderia servir como um trunfo para Doria em uma eventual candidatura à Presidência.

Quase um ano depois, nesta sexta (14), foi a vez de o indígena Davi Seremramiwe Xavante, 8, ser a

primeira criança menor de 12 anos vacinada contra a Covid no Brasil. Mais uma vez, no Hospital das

Clínicas, ao lado de Doria.

Antes da vacinação de Calazans, em 2021, Bolsonaro questionava a segurança dos imunizantes. Chegou

a fazer chacota quando testes da Coronavac foram paralisados pelo suicídio de um voluntário.

"Mas pressa para a vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas", disse Bolsonaro,

em entrevista ao próprio filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), em dezembro de 2020. Na

mesma ocasião, afirmou que a pandemia estava chegando ao fim.

Enquanto outros países já começavam a vacinação, não havia sinais de início no Brasil --o governo

federal não assinara contrato para fornecimento dos imunizantes da Pfizer-BioNTech. "Para que essa

ansiedade, essa angústia?", afirmou sobre o início da vacinação o então ministro da Saúde, Eduardo

Pazuello.

Uma demora semelhante e constantes falas se opondo à vacinação infantil contra a Covid marcaram o

fim de 2021 e o início de 2022. O governo chegou a abrir uma consulta pública e planejar exigência de

pedido médico para vacinar crianças de 5 a 11 anos.

"A pressa é inimiga da perfeição. Principal é a segurança", afirmou, em dezembro de 2021, Marcelo

Queiroga, ministro da Saúde, ao ser questionado sobre a possibilidade de antecipar a vacinação infantil,

com vacinas da Pfizer (imunizante com registro definitivo na Anvisa), que já ocorria em segurança em

outros países.

Renato Kfouri, pediatra, infectologista e diretor da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), destaca

que o ministro não perde a chance de falar que só os pais que quiserem vão vacinar as crianças contra a

Covid.

"Nós temos um presidente antivacinista que, sempre que pode, fala mal das vacinas", diz Kfouri. "O

lançamento da vacina nas crianças foi quase um pedido de desculpas por ter colocado a vacina no

calendário."

Apesar de todas as falas negativas, a vacinação no país foi muito bem recebida pela população, que, em

vários momentos, chegou a enfrentar filas para conseguir sua dose.

A demora para o início da vacinação, porém, pode ter acarretado um custo de vidas, diz Raquel Stucchi,

professora da Unicamp e consultora da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

"Com vontade política e planejamento adequado, nós teríamos evitado milhares de mortes, porque já

teríamos a população vacinada antes e com maior celeridade."

Brasil completa um ano de vacinação contra Covid
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O ano de vacinação jogou mais luz sobre algo que já era comprovado por estudos: as vacinas são

seguras e eficazes para os mais diversos grupos.

"O objetivo delas foi diminuir mortalidade e hospitalização. Todas elas cumpriram muito bem esse papel",

afirma Stucchi.

Por aqui, até mesmo o impacto da delta --altamente transmissível e que fez estragos em outras nações--

foi relativamente pouco sentido, apesar da presença maciça da variante no país.

Segundo Stucchi, a explosão anterior da variante gama no Brasil, que levou a médias de mortes

superiores a 3.000 por dia e a um amplo contato prévio com a doença na população, é uma das

explicações para o impacto menor da delta. A outra é o grande contingente de pessoas com vacinação

recente e, consequentemente, maior proteção.

Esse, por sinal, é um dos aprendizados do Brasil e do mundo no último ano. As vacinas têm uma

diminuição da proteção com o passar do tempo, diz Kfouri. Além disso, observou-se uma maior

efetividade de vacinas de RNA mensageiro, como é o caso da Pfizer, para populações mais frágeis, como

pessoas imunocomprometidas e idosos.

O déjà-vu no Brasil se completa com uma nova variante. A chegada da ômicron fez explodir as infecções.

A nova variante deixou claro algo que muito se pesquisava e especulava sobre as vacinas disponíveis:

elas, sem dúvida, dificultam a transmissão, mas não necessariamente conseguem impedi-la. "Ela é

transmissível demais e não poupa vacinados", diz Kfouri.

Para o segundo ano vacinal contra Covid, o diretor SBIm espera que, possivelmente, todos acabem tendo

que tomar alguma dose a mais.

Ao mesmo tempo, vacinas atualizadas com cepas dominantes do Sars-CoV-2 e ainda mais efetivas para

conter a transmissão devem surgir. Afinal, a política de aplicação constante de doses de reforço não é

viável, como vem apontando a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Para que as campanhas vacinais tenham sucesso de forma ainda mais robusta dentro dos países,

entidades e especialistas têm alertado que é necessária uma distribuição mais igualitária dos imunizantes

pelo mundo.

Brasil completa um ano de vacinação contra Covid
1/15/2022 | YAHOO! NOTÍCIAS/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC93899783402000000C9863CC470CC936114459F15A257479EE25EC1B35A72F6692E30892A610F1D46DC8F4C1B76D837C66E5727FEFB47841C042C8843D7570BD698A58B6CC4D2BD0799C47CD49D4E8A943FE920F25E3099BB2514C1E8A13B27410027BBFCA9392DB43E3D10C733814216DD96AAF97EDA491B


De olho na campanha eleitoral, Bolsonaro volta a falar em fraude nas urnas

Que tal começar com uma ótima notícia? Então, vamos lá, já que tem sido raro fazer um bom registro nas

notícias. O fato é que a segunda remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer foi antecipada para o

dia 16/1, leia-se domingo; serão mais 1,2 milhão de doses.

E fechando o mês de janeiro, ainda haverá, em 27/1, para que fique claro, serão mais 1,8 milhão de

doses. Vamos em frente. Tudo isso quem avisou foi o secretário-executivo do Ministério da Saúde,

Rodrigo Cruz, por meio de suas redes sociais.

A primeira remessa, composta por 1,2 milhão de doses, pousou no Brasil na última quinta-feira e já

começou a ser distribuída aos estados e ao Distrito Federal em tempo recorde. O processo deve ser

finalizado em até 48 horas.

Para que fique claro, a distribuição começou na madrugada de ontem e as vacinas já estão a caminho

das unidades federativas. Mudanças pontuais na logística dos voos não afetarão o início da vacinação

pediátrica.

Para este ano, o governo federal assinou um contrato para aquisição de mais de 100 milhões de doses

da Pfizer, com possibilidade de aquisição de mais 50 milhões de doses caso seja necessário.

Mas nem tudo são flores na política nacional. O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) confirmou que o

ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, vai disputar o governo de São Paulo. O anúncio foi feito

durante a live semanal do presidente nas redes sociais, e ao lado do próprio Tarcísio.

“Ele, ganhando as eleições, vai fazer um trabalho semelhante ao meu, a começar pela escolha do

secretariado”, disse o presidente, na transmissão. Ele foi engenheiro do Exército, chefe da seção técnica

da Companhia de Engenharia do Brasil na missão das Nações Unidas (ONU), na época do Haiti.

Lembram-se disso?

Só que tem mais que vem do Palácio do Planalto. Bolsonaro voltou a dizer, ontem, que teria sido eleito

em primeiro turno em 2018 se as eleições não tivessem sido fraudadas. O chefe do Executivo, mais uma

vez, não apresentou provas de que o pleito foi corrompido.

“Estávamos à beira do socialismo, mergulhados em corrupção, o país não tinha norte. Quis Deus que,

sobrevivendo a uma facada de um integrante do Psol, também conseguisse, sem partido, sem

marqueteiro, sem televisão, ganhássemos as eleições. Era para ter ganhado no primeiro turno se fossem

eleições limpas no primeiro turno.”

Tweet de Moro

Pré-candidato à Presidência da República na eleição deste ano, Sergio Moro (Podemos) usou as suas

redes sociais para desafiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas, para

um debate. No Twitter, o ex-juiz recusou o convite feito pelo grupo de advogados Prerrogativas para um

debate público, mas convidou Lula a discutir, “a qualquer hora, sobre o mensalão e o petrolão”. “Vejo que

o clube dos advogados pela impunidade quer debater. Desculpem, mas este é um clube do qual não

quero participar. Mas debato com o chefe de vocês.”

Reação

O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, reagiu ao desafio de Moro para o debate sobre

mensalão e petrolão. Também pelas redes sociais, ele afirmou que “juiz suspeito não tem lugar de fala’’,

uma referência à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em considerá-lo suspeito em decisões

contra o ex-presidente em atuação na Lava-Jato. “O fato de Sérgio Moro acreditar, até hoje, que travou

um embate com a defesa do presidente Lula já denota que ele estava errado o tempo todo: em postura,

em alçada e em noção de direito. O STF já encerrou esse debate: juiz parcial não tem lugar de fala”,
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publicou.

O simbolismo

Índio não quer apito, prefere vacina. O menino Davi, um indígena xavante de 8 anos que mora em

Piracicaba, no interior de São Paulo, é a primeira criança na faixa de 5 a 11 anos de idade a ser vacinada

no país. Ele recebeu a dose em uma cerimônia simbólica no início da tarde de ontem, no Hospital das

Clínicas de São Paulo. E claro que teve o tom político, Quem aproveitou para aparecer foi nada menos

que o governador paulista, João Dória (PSDB). O governo de São Paulo tem lote armazenado da vacina

CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan e a Sinovac.

Virou novela

O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, voltou a ter o visto de entrada na Austrália negado

nesta sexta-feira, depois da decisão discricionária do ministro da Imigração do país, Alex Hawke. A

própria equipe jurídica do tenista afirmou ter sido informada de que a medida foi apoiada na preocupação

em impedir uma disseminação de um “sentimento antivacina” na população australiana no caso da

liberação. Desta vez, o tenista não ficará detido como aconteceu na primeira oportunidade, em que

Djokovic ficou isolado em um hotel de detenção de imigração.

Muita grana

O Decreto 10.939/2022, publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, autoriza a criação da

Conta Escassez Hídrica, destinada a receber recursos e repassá-los ao setor, pelas distribuidoras de

energia. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ficará encarregada de fazer a gestão dessa

conta. O fato é que um decreto presidencial regulamenta a medida provisória (MP 1.078/21) para a

tomada de novo empréstimo bilionário com o objetivo de cobrir despesas do setor elétrico assumidas

durante a crise hídrica e diminuir o aumento das tarifas.

Pinga-fogo

“Testei positivo para a COVID-19. Como havia tomado as três doses de vacina, estou sem sintomas. Vou

cumprir os protocolos de isolamento e, por isso, alguns compromissos marcados terão que ser

reagendados. A saúde de todos, sempre, em primeiro lugar. Cuidem–se!”

É mesmo grave a política nacional. O registro acima partiu do candidato à Presidência da República

Sérgio Moro (Podemos). O anúncio foi publicado nas redes sociais do ex-juiz da Operação Lava-Jato

nessa sexta-feira, isso mesmo, foi ontem.

Em tempo sobre a nota Reação: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não perdeu tempo e

compartilhou a resposta do seu advogado, Cristiano Zanin (foto), ao ex-juiz Sergio Moro.

E tem o luto. Thiago de Mello, um gênio da literatura nacional, morreu ontem. Tinha 95 anos. Ele é autor

de “Os estatutos do homem”. Basta um trecho: “A partir deste instante a liberdade será algo vivo e

transparente. Como um fogo ou um rio e a sua morada será sempre o coração do homem”.

Sendo assim… FIM!

Mais doses de vacinas para crianças são compradas pelo governo federal
1/15/2022 | EM.COM.BR/BELO HORIZONTE | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

Continuação

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC938997834020000007BF304B1BD7153162A47F16D0770C0726E6C6ABBDCE9C34A02D8F062C27ACED951FCBAB53B72A3C8A8C9B9B1FB1FDEE47A40EB7CD28B880052A89865188542677565C21E99A7ADC235FFB7BDC609D8B320A524FC39B8AD8B3941F37122C6EB57947A0205A9F08172851336EDD0013B3F


O número de casos de Covid-19 no Brasil registrados e divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-

feira (14) é mais do que o triplo do que foi contabilizado na segunda-feira (10). Os 112.286 novos

diagnósticos positivos informados nesta sexta correspondem a um aumento de 222,8% em relação ao

que foi computado na segunda (34.788).

É importante salientar que, geralmente, os números de novos casos costumam ser mais baixos às

segundas-feiras em razão da defasagem nas notificações durante o fim de semana por parte das

secretarias de saúde.

O aumento na quantidade de novas contaminações é considerado por especialistas como consequência

da disseminação da variante Ômicron do coronavírus no país. A nova cepa é tida como mais contagiosa.

Em contrapartida, a Organização Mundial da Saúde (OMS) diz ter evidências de que a Ômicron causa

sintomas mais leves do que as variações anteriores do vírus.

Em relação às mortes, também houve um aumento entre o início e o fim da semana, passando de 110

para 251 óbitos em 24 horas. Apesar de o número ter mais do que dobrado em poucos dias, a quantidade

ainda é bastante inferior ao que foi registrado durante o pico da pandemia em 2021, quando o total de

novas mortes chegou a ter mais de 3.000 óbitos associados ao vírus em um dia.

Na segunda-feira, o país registrou uma média móvel de 34.788 casos de Covid-19 –número mais alto

desde o dia 29 de julho de 2021.

Na quinta-feira (14), durante entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu que

o país pode estar enfrentando uma terceira onda da Covid-19. Por esse motivo, ele afirmou que o

governo federal tem condições de dobrar o número de leitos de terapia intensiva para suportar o aumento

da demanda de pacientes com a doença, caso seja necessário.

Ao longo da semana, diversas capitais brasileiras chegaram a registrar uma taxa de ocupação de

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) superior a 60%, segundo levantamento feito pela Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz).

Queiroga afirmou que isso ocorre devido à desativação de leitos e não necessariamente por uma pressão

no sistema de Saúde, como ocorreu entre março e abril de 2021. “Não quer dizer que há um número de

internação maior. Às vezes é porque o número de leitos ficou menor devido à desativação”, comentou.

Como consequência do novo aumento no número de contaminações, pelo menos oito estados já

anunciaram a volta das restrições contra a Covid. Entre as medidas estão a diminuição na capacidade

máxima em eventos e estabelecimentos comerciais e o cancelamento do Carnaval.

Para especialistas, o fato de o número de mortes não estar subindo tanto quanto o de novos casos está

ligado à vacinação. “O principal fator é a vacina. Tivemos uma cobertura vacinal no Brasil com mais de

65% das pessoas com duas doses. Isso definitivamente representou a proteção para a forma grave da

doença e para os óbitos”, disse à CNN o médico infectologista Álvaro Furtado, do Hospital das Clínicas

da Universidade de São Paulo (USP).
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O estado de São Paulo iniciou nesta sexta-feira (14) a vacinação contra a covid-19 das crianças de 5 a 11

anos, dando início à campanha nacional após muitas idas e vindas devido às discordâncias entre o

presidente Jair Bolsonaro e as autoridades sanitárias.

Em um ato simbólico no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital paulista, o indígena Davi

Seremramiwe Xavante, de 8 anos, foi a primeira criança vacinada contra a covid-19 no Brasil, em meio a

um crescimento vertiginoso das infecções no país com o auge da variante ômicron.

Nesta sexta-feira, o Brasil somou 112.286 novos casos em 24 horas, número próximo ao recorde de

115.228 registrado em 23 de junho, quando o país estava em plena terceira onda da pandemia.

De etnia Xavante, Davi possui mobilidade comprometida por causa de uma doença genética e realiza

tratamento no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas.

"Estamos vacinando a primeira criança", disse durante o ato o governador João Doria (PSDB), que é

apontado como possível candidato nas eleições presidenciais de outubro.

A campanha de vacinação infantil começará na semana que vem em cidades como São Paulo, Rio de

Janeiro e Belo Horizonte, com prioridade para as crianças com limitações de mobilidade, deficiências

permanentes e grupos vulneráveis, como os indígenas, entre outros.

A imunização desta faixa etária, cuja população é estimada em mais de 20 milhões no Brasil, será

realizada com as doses pediátricas do fármaco da e precisa da autorização dos pais.

Com o começo da campanha, um mês depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

aprovou a vacina para crianças, o Brasil se junta a uma lista crescente de países que já começaram a

vacinar esta faixa etária, entre os quais estão Estados Unidos e Alemanha.

A decisão sobre a vacinação de crianças no Brasil, no entanto, foi bastante polêmica por causa da

resistência do governo em adotá-la, depois que o presidente Bolsonaro se contrapôs ao parecer da

Anvisa.

Bolsonaro, que insiste em afirmar que não se vacinou e que não vai vacinar sua filha Laura, de 11 anos,

ameaçou há algumas semanas divulgar os nomes dos técnicos da Anvisa que aprovaram a imunização

de menores, o que gerou uma onda de intimidação contra a agência reguladora.

Bolsonaro tem se posicionado contra a vacina desde o início e adverte que o fármaco teria

contraindicações às crianças. Além disso, o presidente insiste em minimizar os riscos da doença para os

menores, afirmando que não tem conhecimento de mortes por covid nessa faixa etária.

A maior parte dos especialistas, no entanto, discorda do presidente e considera a inclusão das crianças

como essencial para proteger a saúde das próprias crianças, e reduzir a propagação do vírus no

momento em que o país vê uma explosão de casos, possivelmente relacionada à variante ômicron.

Desde o início da pandemia, o Brasil acumula mais de 620.000 mortes relacionadas ao coronavírus, um

número somente superado pelos Estados Unidos. Até o momento, 74,1% da população brasileira já

recebeu o esquema completo de vacinação.

Brasil inicia vacinação contra covid de crianças entre 5 e 11 anos
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A cidade do Rio de Janeiro alcançou, nesta sexta-feira (14), a imunização de mais de dois milhões de

pessoas com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

De acordo com o painel da Prefeitura do Rio, são 2.001.127 pessoas já tomaram a dose de reforço. Esse

número representa aproximadamente 30% da população total.

Cerca de 680 mil pessoas que já poderiam ter recebido o reforço, ainda não compareceram aos postos

de saúde da capital. Diante do aumento do número de casos de Covid-19 provocado pela variante

Ômicron, a Secretaria Municipal da Saúde faz um apelo para que as pessoas não deixem de completar o

esquema vacinal.

Nos últimos quatro dias, a capital fluminense registrou recorde de novos casos, mas a pasta explicou que,

devido ao volume de testes rápidos realizados somente esta semana, os dados de casos confirmados da

doença estão represados.

De acordo com o painel, nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 14.817 novas infecções pelo

coronavírus na cidade. A fila de espera por um leito na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) da capital,

neste momento, tem 362 pessoas.

Vacinação para crianças

Na próxima segunda-feira (17), começa a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Conforme divulgado

pela prefeitura, as meninas de 11 anos serão as primeiras imunizadas. Depois, será a vez dos meninos

da mesma idade.

O calendário segue de forma escalonada conforme a chegada de doses. Crianças com deficiência ou

comorbidades poderão ser vacinadas a qualquer momento, independentemente da idade, desde que

dentro desta faixa etária.

São Paulo inicia imunização de crianças; veja fotos
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Davi Seremramiwe, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no país

2 de 7

Vacinação da 1ª criança com idade entre 5 a 11 anos, em São Paulo, contra Covid-19; Davi

Seremramiwe, de 8 anos, recebeu a primeira dose

3 de 7

A Anvisa autorizou o uso do imunizante da Pfizer em 16 de dezembro para ser aplicado em crianças de 5

a 11 anos no Brasil
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São Paulo é o primeiro estado a iniciar a vacinação de crianças contra a Covid 19

5 de 7

Em solenidade simbólica, crianças com comorbidades foram vacinadas contra a Covid-19, no Hospital

das Clínicas de São Paulo (HCFMUSP)

6 de 7

Crianças indígenas, quilombolas e com comorbidades serão priorizadas na vacinação

7 de 7

Ampola com dose da vacina contra Covid-19 para crianças; fraco possui rótulo laranja para diferenciar

das doses para adultos

Cerca de 30% da população carioca já tomou a dose de reforço para a Covid-19
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O estado de São Paulo iniciou nesta sexta-feira (14) a vacinação contra a covid-19 das crianças de 5 a 11

anos, dando início à campanha nacional após muitas idas e vindas devido às discordâncias entre o

presidente Jair Bolsonaro e as autoridades sanitárias.

Em um ato simbólico no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital paulista, o indígena Davi

Seremramiwe Xavante, de 8 anos, foi a primeira criança vacinada contra a covid-19 no Brasil. De etnia

Xavante, Davi possui mobilidade comprometida por causa de uma doença genética e realiza tratamento

no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas.

“Estamos vacinando a primeira criança”, disse durante o ato o governador João Doria (PSDB), que é

apontado como possível candidato nas eleições presidenciais de outubro.

A campanha de vacinação infantil começará na semana que vem em cidades como São Paulo, Rio de

Janeiro e Belo Horizonte, com prioridade para as crianças com limitações de mobilidade, deficiências

permanentes e grupos vulneráveis, como os indígenas, entre outros.

A imunização desta faixa etária, cuja população é estimada em mais de 20 milhões no Brasil, será

realizada com as doses pediátricas do fármaco da Pfizer/BioNtech e precisa da autorização dos pais.

Com o começo da campanha, um mês depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

aprovou a vacina Pfizer/BioNTech para crianças, o Brasil se junta a uma lista crescente de países que já

começaram a vacinar esta faixa etária, entre os quais estão Estados Unidos e Alemanha.

A decisão sobre a vacinação de crianças no Brasil, no entanto, foi bastante polêmica por causa da

resistência do governo em adotá-la, depois que o presidente Bolsonaro se contrapôs ao parecer da

Anvisa.

Bolsonaro, que insiste em afirmar que não se vacinou e que não vai vacinar sua filha Laura, de 11 anos,

ameaçou há algumas semanas divulgar os nomes dos técnicos da Anvisa que aprovaram a imunização

de menores, o que gerou uma onda de intimidação contra a agência reguladora.

Bolsonaro tem se posicionado contra a vacina desde o início e adverte que o fármaco teria

contraindicações às crianças. Além disso, o presidente insiste em minimizar os riscos da doença para os

menores, afirmando que não tem conhecimento de mortes por covid nessa faixa etária.

A maior parte dos especialistas, no entanto, discorda do presidente e considera a inclusão das crianças

como essencial para proteger a saúde das próprias crianças, e reduzir a propagação do vírus no

momento em que o país vê uma explosão de casos, possivelmente relacionada à variante ômicron.

Desde o início da pandemia, o Brasil acumula mais de 620.000 mortes relacionadas ao coronavírus, um

número somente superado pelos Estados Unidos. Até o momento, 74,1% da população brasileira já

recebeu o esquema completo de vacinação.

Saiba mais

Indígena de 8 anos é 1ª criança vacinada contra a covid no Brasil
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A Secretaria de Saúde de São Paulo começou, nesta sexta-feira (14), a distribuição das 234 mil doses de

vacinas da Pfizer recebidas do Ministério da Saúde para imunizar crianças entre 5 e 11 anos. A meta é

vacinar 850 mil crianças até o dia 10 de fevereiro.

As vacinas serão entregues para os 645 municípios do estado e saem do Centro de Distribuição e

Logística, em São Paulo. As regiões do grande ABC, São João do Boa Vista, Campinas, a cidade de

Osasco e a capital paulista receberão os imunizantes ainda hoje. A data para início da vacinação ficará a

critério das prefeituras. A cidade de São Paulo vai iniciar a campanha na próxima segunda-feira (17).

O Governo de São Paulo esperava receber 258 mil vacinas, porém o número foi menor segundo o

secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, que confirmou a estimativa de remessas de 250 mil doses por

semana pelo governo federal. Ele também afirmou que as crianças devem receber o imunizante, pois são

possíveis vetores da variante Ômicron.

Na primeira fase, serão vacinadas crianças entre 5 a 11 anos com comorbidades, indígenas e

quilombolas. Depois, a campanha será estendida para demais idades. Ao todo, São Paulo tem mais de

4,3 milhões de crianças elegíveis para a campanha de vacinação contra Covid-19.

São Paulo inicia imunização de crianças; veja fotos
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São Paulo começa a distribuir 234 mil vacinas pediátricas contra a Covid-19
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário especial de Saúde Indígena do governo Jair Bolsonaro,

Robson Santos da Silva, diz não querer politizar a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças

indígenas nem a presença do governador João Doria (PSDB-SP) na inoculação da primeira dose

pediátrica no país, em um menino da etnia xavante.

"O importante, pra gente, é a população indígena estar sendo assistida. Todas as iniciativas são válidas",

afirma Silva, que é coronel da reserva do Exército. "Todo mundo merece ser vacinado. É um trabalho do

governo federal integrado com estados e municípios", segue.

Nesta sexta-feira (14), o indígena Davi Seremramiwe Xavante, 8, que mora no estado de São Paulo, foi a

primeira criança a receber a vacina contra a Covid-19 no país. A escolha por seu nome foi revelada em

primeira mão pelo jornal Folha de S.Paulo.

O ato na capital paulista marcou o início da imunização para crianças de 5 a 11 anos e um novo trunfo

eleitoral de Doria, que no ano passado também esteve ao lado da primeira brasileira vacinada. O

governador de São Paulo é pré-candidato à Presidência e desafeto de Jair Bolsonaro (PL).

"Essas vacinas são adquiridas pelo governo federal", defende o integrante da gestão Bolsonaro. "E é

aquilo, a gente não deve politizar um assunto tão tenso, mas todos devem atuar em conjunto para a

vacinação dessa população", diz ainda.

Ao falar sobre a campanha de vacinação infantil, o titular da pasta afirma que a Secretaria Especial de

Saúde Indígena (Sesai) é responsável apenas pelos indígenas que se encontram aldeados.

"A partir do momento em que a pessoa vai morar na cidade, cabe aos outros entes da federação, nesse

caso estados e municípios, procederem à vacinação", diz.

O governo federal anunciou já ter doses suficientes para vacinar todas as crianças que vivem em terras

indígenas e declarou que agora concentra esforços no treinamento de equipes multidisciplinares de

saúde.

Um dos desafios para a Sesai será conseguir remanejar escalas de trabalho para que haja médicos

presentes em todas as localidades que receberão a campanha de vacinação infantil.

Segundo o secretário, diferentemente da vacinação de indígenas adultos, nesse caso não basta apenas a

presença de profissionais de enfermagem. Algumas aldeias só recebem visitas médicas uma vez por

semana ou a cada 15 dias.

"Nós temos um grande quantitativo de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Quando é [uma campanha

de vacinação] normal, é tranquilo. Agora, não é todo dia que vai ter um médico em cada aldeia. São

6.000 aldeias", afirma Silva.

Conforme publicou a Folha de S.Paulo, Davi Seremramiwe Xavante se mudou de uma tribo xavante no

estado de Mato Grosso para Piracicaba (SP) há um ano para se tratar no Instituto da Criança do Hospital

das Clínicas. Por causa do problema, ele tem dificuldades para andar e hoje usa uma órtese.

O garoto, que foi imunizado com a vacina pediátrica da Pfizer, é filho do cacique xavante Jurandir

Siridiwe. Durante nove meses, o líder indígena viajou mensalmente com menino para a capital paulista

para que ele se submetesse ao tratamento.

Com a mudança para São Paulo, Davi foi levado para a casa de uma tutora em Piracicaba, a

pesquisadora Fernanda Viegas Reichardt, que o acompanha nas consultas rotineiras que faz no HC, com

médicos das áreas de reabilitação e neurologia.

Davi recebeu a vacina quase um ano depois da primeira pessoa vacinada no Brasil contra a Covid-19, a

enfermeira Mônica Calazans. A imunização dela, revelada em primeira mão pela Folha de S.Paulo no dia

17 de janeiro de 2021, simbolizou a esperança por dias melhores em meio ao enfrentamento da

Secretário de Bolsonaro para saúde indígena defende vacina após ato de Doria
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pandemia.

Secretário de Bolsonaro para saúde indígena defende vacina após ato de Doria
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BRASÍLIA — O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou o governador de São Paulo, João Doria,

logo depois de o estado iniciar a vacinação de crianças contra a Covid-19. Para o cardiologista, o gestor

transformou a imunização numa espécie de “palanque” político para alavancar a candidatura presidencial.

As declarações foram dadas no Twitter nesta sexta-feira.

São Paulo é o primeiro estado aplicar a dose pediátrica da Pfizer no público de 5 a 11 anos. O menino

ingígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, que tem deficiência motora, recebeu a vacina em

evento simbólico nesta sexta-feira, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo (HCFMUSP).

O primeiro lote de doses pediátricas da Pfizer, com 1,2 milhão de vacinas, chegou ao Brasil na última

quinta. São Paulo definiu que priorizará crianças com comorbidades.

Doria é pré-candidato à ao Palácio do Planalto pelo PSDB e já entrou em rota de colisão com o

presidente Jair Bolsonaro, do qual era aliado nas eleições de 2018, em algumas ocasiões.

Queiroga diz que Doria faz 'palanque' após São Paulo vacinar primeira criança contra Covid-19 no Brasil
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A vacinação de crianças contra covid-19 teve início nesta sexta-feira (14) no estado de São Paulo. O

início da campanha foi simbólico, com apenas oito crianças vacinadas hoje na capital paulista. Como os

imunizante chegaram ontem (13) de manhã ao Brasil, só na tarde de hoje as doses começaram a ser

distribuídas aos 645 municípios paulistas. Com isso, a vacinação infantil no estado só terá início de fato

na próxima segunda-feira (17).

O primeiro lote de vacinas da Pfizer/BioNTech, específicos para crianças de 5 a 11 anos, chegou ontem

(13) ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), contendo 1,2 milhão de doses. Desse lote, que está

sendo distribuído para todo o país, foram enviadas ao estado de São Paulo 234 mil doses. O imunizante

é um pouco diferente do que está sendo aplicado atualmente no país, e a dose para crianças é menor.

Na primeira etapa de vacinação em São Paulo, terão prioridade crianças de 5 a 11 anos com

comorbidades ou deficiências, indígenas e quilombolas. Estima-se que sejam vacinadas no estado 850

mil pessoas nessas condições.

“Com esse quantitativo que o Ministério da Saúde sinaliza encaminhar, nossa projeção é que a vacinação

dessas 850 mil crianças se dê no período de 14 de janeiro até de 10 fevereiro. Dependendo da

quantidade [de doses] que o ministério encaminhar, será possível a abertura por faixa etária a partir da

segunda semana de fevereiro”, disse o secretário executivo da Secretaria Estadual da Saúde de São

Paulo, Eduardo Ribeiro.

A projeção pode ser antecipada se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar a vacina

da CoronaVac para crianças, produzida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac. O

governo paulista já pediu autorização para uso dessa vacina em crianças com mais de 3 anos e espera

que o pedido seja aprovado na próxima semana. Caso isso aconteça, São Paulo tem estoque suficiente

dessa vacina para imunizar, em três semana, todas as crianças do estado.

Se tivesse as doses necessárias, o estado diz que poderia vacinar 250 mil crianças por dia. “Desde 16 de

dezembro, São Paulo está preparado para vacinar crianças em seus 645 municípios. Claro que

dependemos do envio de doses. Se tivéssemos o quantitativo de doses da Pfizer, faríamos isso em três

semanas. Se, na semana que vem, a Anvisa tiver posicionamento sobre a vacina do Butantan, teremos

capacidade de vacinar [nesse prazo]”, disse a coordenadora do Programa Estadual de Imunização,

Regiane de Paula.

Xavante é o primeiro

A primeira criança vacinada contra a covid-19 no Brasil é Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos. Ele

mora em Piracicaba, no interior paulista, e vem periodicamente à capital para tratamento de saúde no

Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo (USP).

Nascido em uma tribo Xavante no estado de Mato Grosso, Davi tem problema nas pernas e precisa de

uma órtese para andar. Durante nove meses, Davi e o pai, o cacique Jurandir Siridiwe, fizeram viagens

periódicas à capital para tratamento no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas.

O caso de Davi vem sendo estudado por especialistas que tentam identificar o que motivou a perda

parcial de movimentos do menino. Como há outras crianças da mesma tribo com sintomas similares aos

de Davi, os cientistas da USP estão conduzindo um estudo genético completo para apontar possíveis

causas do problema.

Desde o início do ano passado, Davi passou a morar com uma tutora na cidade de Piracicaba, na região

de Campinas. Ela o acompanha nas consultas rotineiras que garoto faz no HC com médicos das áreas de

reabilitação e neurologia.

Comorbidades

SP: crianças com comorbidade têm prioridade na vacinação contra covid
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A lista das comorbidades é definida pelo Ministério da Saúde. Pais e responsáveis precisam pelas

crianças têm que apresentar nos postos de vacinação comprovantes como exames ou qualquer

prescrição médica. Os cadastros já existentes nas unidades básicas de saúde também poderão ser

utilizados para a vacinação.

A lista das comorbidades é a seguinte:

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas

Próteses e implantes cardíacos

Talassemia

Síndrome de Down

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

HIV

Saiba mais
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A primeira criança vacinada no Brasil é Davi Xavante, de 8 anos, indígena e morador de Piracicaba. Ele

recebeu a primeira dose da Pfizer na tarde desta sexta-feira (14), no Hospital das Clínicas. O governador,

João Doria (PSDB), acompanhou o momento.

Primeira criança vacinada no Brasil é indígena de 8 anos em SP
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O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acusou o governador de São Paulo, João Doria, de fazer

"palanque" com as doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a covid-19.

"O político @jdoriajr subestima a população. Está com as vacinas do @govbr e do povo brasileiro em

mãos fazendo palanque. Acha que isso vai tirá-lo dos 3%. Desista! Seu marketing não vai mudar a face

da sua gestão. Os paulistas merecem alguém melhor", disse Queiroga nas redes sociais.

Este conteúdo não está disponível devido às suas preferências de privacidade.

Para vê-los, atualize suas configurações aqui.

A mensagem do ministro foi publicada depois de a primeira criança ser vacinada em São Paulo.

Davi Xavante, de 8 anos, indígena e morador de Piracicaba recebeu a primeira dose da Pfizer na tarde

desta sexta-feira (14), no Hospital das Clínicas. Doria acompanhou o momento.

Queiroga acusa Doria de "palanque" com vacinação infantil e ironiza: "desista"
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A primeira criança brasileira foi vacinada contra a covid-19, nesta sexta-feira (14). Para marcar o início da

imunização daqueles que têm entre 5 e 11 anos, o menino indígena Davi, de 8 anos, da etnia Xavante do

Mato Grosso, recebeu a fórmula da Pfizer/BioNTech. A criança está em tratamento em São Paulo.

Após a primeira aplicação da vacina da covid-19 naqueles que têm entre 5 e 11 anos, outras sete

crianças também foram imunizadas em evento simbólico que ocorreu no Hospital das Clínicas, em São

Paulo. Na ocasião, estava presente o governador do estado, João Doria.

A seguir, confira o nome das outras crianças que foram vacinas:

Agora, estas crianças deverão receber daqui a 8 semanas a segunda dose da vacina da Pfizer,

completando o esquema vacinal contra a covid-19. Igual aos adultos e adolescentes, os menores devem

receber duas doses.

.

Para vê-los, atualize suas configurações aqui.

Vale lembrar que a imunização oficial de crianças contra a covid-19 no estado começará apenas na

segunda-feira (18), quando pais e familiares poderão levar os filhos de 5 a 11 anos para se imunizarem,

desde que se enquadrem nos critérios dessa etapa da campanha.

Além de São Paulo, cada estado brasileiro deve ter seu próprio cronograma, por isso é importante

conferir os detalhes da sua cidade antes de ir até o posto.

Como vai ser a vacinação de crianças contra covid?

Neste primeiro momento, a prioridade são crianças com algum tipo de comorbidade ou deficiência, além

de indígenas e quilombolas, conforme orienta o Ministério da Saúde. Em seguida, todos os menores

poderão ser imunizados contra covid-19.

Na madrugada de quinta-feira (13), o primeiro lote de vacinas infantis da Pfizer — a única autorizada para

uso no Brasil para esta faixa etária — desembarcou no país. A primeira remessa chegou no Aeroporto de

Viracopos, em Campinas, carregando 1,2 milhão de doses.

Para o mês de janeiro, devem chegar, no total, 4,3 milhões de doses do imunizante, o que deve garantir a

primeira dose para uma parcela significativa das crianças brasileiras.

A seguir, confira o vídeo do início da imunização brasileira contra a covid-19:

Fonte: Canaltech

Indígena é primeira criança vacinada contra a covid no Brasil; assista
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Em meio ao atrito entre o Palácio do Planalto e a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a

imunização das crianças de 5 a 11 anos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste sábado,

15, em João Pessoa, que não é “despachante” do órgão regulador. A declaração ocorreu após um

embate travado nos últimos dias entre o presidente Jair Bolsonaro, crítico da vacinação infantil contra a

covid-19, e o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres.

O ministro da Saúde tem sido criticado pela demora no início da vacinação das crianças. A Anvisa

autorizou a aplicação das doses pediátricas em 16 de dezembro. O Ministério liberou a imunização em 5

de janeiro, e o primeiro lote com vacinas da Pfizer chegou ao País na última quinta-feira, 13.

“Quantos medicamentos, dispositivos ou produtos têm registro na Anvisa e não fazem parte das políticas

públicas? O ministro da Saúde não é um despachante de decisão de Anvisa nem de agência nenhuma”,

afirmou Queiroga. “O Ministério da Saúde é quem conduz a política pública e o ministro da Saúde é a

principal autoridade do sistema de saúde no Brasil.”

Queiroga esteve na capital paraibana hoje para um ato de imunização e testagem contra a covid no

Hospital Universitário Lauro Wanderley. O ministro afirmou, durante entrevista, que a história julgará seu

trabalho à frente da pasta.

“A história vai julgar, vai me julgar. Eu trabalho todos os dias para que eu tenha um bom julgamento da

história”, disse. “Eu faço o melhor que eu posso.”

Reação

Durante um evento no Palácio do Planalto na quarta-feira, 12, Bolsonaro tentou minimizar o atrito com a

agência. Depois de ter rebatido uma carta de Barra Torres dirigida a ele, o presidente disse que não

“brigou” com o contra-almirante, mas apenas o questionou sobre a recomendação para que crianças de 5

a 11 anos fossem vacinadas.

“Aqui não é um quartel, mas devemos ao máximo zelar pela hierarquia e disciplina, senão não funciona.

Não briguei com o presidente da Anvisa, apenas questionei sobre um assunto que tinha que ser

questionado. Somente eu e ele. De repente está na imprensa”, afirmou o chefe do Executivo.

Na segunda-feira, 10, dois dias após ser cobrado publicamente para que se retratasse dos ataques à

Anvisa, Bolsonaro havia dito ter ficado surpreso com o que chamou de “carta agressiva” de Barra Torres.

O presidente afirmou não ter acusado o almirante de corrupção e mudou o tom das insinuações, mas

voltou a levantar dúvidas sobre as “intenções” da agência ao recomendar a vacinação infantil.

“Me surpreendi com a carta dele. Carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falei: ‘O que está por

trás do que a Anvisa vem fazendo?’ Ninguém acusou ninguém de corrupção. Por enquanto, não tenho o

que fazer no tocante a isso aí”, disse Bolsonaro, em entrevista à Rádio Jovem Pan.

No sábado passado, 8, Barra Torres havia cobrado uma retratação pública de Bolsonaro, dois dias após

o presidente questionar os “interesses” de integrantes da Anvisa, ao reclamar do aval à vacinação infantil.

“Se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e,

pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate”, escreveu o militar da reserva da Marinha, ao desafiar o

presidente a apontar indícios de corrupção contra ele.

Vacinação infantil

Depois de tentar dificultar a vacinação de crianças, o Ministério da Saúde autorizou em 5 de janeiro a

aplicação do imunizante contra a covid-19 na faixa etária de 5 a 11 anos, sem exigência de prescrição

médica, como havia sido considerado por Queiroga. O intervalo da aplicação das duas doses pediátricas

será de oito semanas.

Na sexta-feira, 14, no dia em que o Governo de São Paulo realizou cerimônia de início da vacinação

‘Ministro da saúde não é despachante de decisão de Anvisa’, diz Queiroga
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infantil contra covid-19 no Estado, Queiroga usou as redes sociais para acusar o governador paulista,

João Doria (PSDB), escolhido como pré-candidato do PSDB à Presidência, de fazer “palanque” com os

imunizantes. Quase um ano depois de vacinar a primeira pessoa contra o coronavírus no País, antes do

Governo Federal, o tucano repetiu o jogo político na imunização de crianças.

“O político @jdoriajr subestima a população. Está com as vacinas do @govbr e do povo brasileiro em

mãos fazendo palanque. Acha que isso vai tirá-lo dos 3%”, escreveu Queiroga no Twitter, numa

referência ao porcentual de intenções de voto de Doria em algumas pesquisas eleitorais. “Desista! Seu

marketing não vai mudar a face da sua gestão. Os paulistas merecem alguém melhor”, acrescentou o

ministro, que também é cotado para disputar cargo público nas eleições deste ano pela Paraíba.

O ministro ressaltou ainda que as vacinas para as crianças chegaram ao Brasil “em tempo recorde”.

“Logo após autorização da agência reguladora a farmacêutica começou a produzir as doses e garantiu

que esse era o melhor cronograma possível. O @minsaude garante que todos os pais que quiserem

vacinar terão vacinas!”, disse Queiroga.

Em cerimônia no Hospital das Clínicas ontem, 14, Doria imunizou a primeira criança entre 5 e 11 anos

contra a covid-19 no País: o menino indígena Davi, de 8 anos, da etnia Xavante. A vacina pediátrica

usada foi a da Pfizer, cujo primeiro lote chegou ao País naquela madrugada.

O local do evento foi o mesmo onde a enfermeira Mônica Calazans recebeu, em 17 de janeiro de 2021, a

primeira dose de vacina contra o coronavírus no Brasil. Ela foi imunizada com a Coronavac, produzida

pelo Instituto Butantan, do Governo de São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Durante a cerimônia, Doria aproveitou para cobrar da Anvisa a liberação do uso pediátrico da Coronavac.

O governador também elogiou o órgão, que tem sido atacado por Bolsonaro. Para o tucano, a Anvisa

realiza um trabalho “extraordinário” em defesa da ciência, da medicina e da vida.

Saiba mais
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Emagrecer e esculpir o corpo para exibir na praia ou na piscina é a ordem do chamado “projeto verão”. A

pressão estética que está impregnada nesta expressão e nos apelos das redes sociais é um dos fatores

por trás de um problema que vem se agravando desde o início da pandemia de covid-19: o transtorno da

compulsão alimentar, que é o tema do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, que vai ao ar

neste domingo (16), às 20h.

A cuidadora de idosos Nilcéa de Oliveira acredita que convive com o transtorno há mais de vinte anos,

mas só há poucos meses confirmou o diagnóstico. Ela conta que no período mais severo do

distanciamento social estava tão assustada que buscou conforto nos alimentos. “Eu não conseguia

controlar. Muitas das vezes eu comia sem fome ou senão ficava beliscando o dia inteiro”, desabafa.

O psiquiatra José Carlos Appolinario, que coordena o Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares no

Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que os gatilhos para a

compulsão alimentar estão mais presentes na pandemia: mais tempo em casa, conflitos familiares,

comida estocada, medo, ansiedade, entre outros. Tudo isso agravou a situação de quem enfrenta o

problema.

O transtorno da compulsão alimentar é caracterizado pela perda de controle da quantidade de alimentos

que se ingere. São episódios de muito exagero, em que a pessoa come até se sentir muito cheia e depois

sente culpa e tristeza. Quando isso ocorre pelo menos uma vez na semana por três meses seguidos é o

que a psiquiatria chama de transtorno da compulsão alimentar.

As causas são variadas, podendo ser biológicas, genéticas, psicológicas, socioculturais e familiares.

Embora homens e meninos também sofram com o problema, a compulsão alimentar é mais comum entre

mulheres e meninas, afirma a nutricionista Bia Rique. “Elas têm uma relação mais sofrida com o corpo e

com a comida do que os homens”, reflete, e muitas vezes a busca pela magreza gera o efeito contrário

do idealizado.

As consequências da compulsão alimentar são diversas, como obesidade, diabetes e depressão. Por

isso, o tratamento deve ser multidisciplinar. O Programa de Transtornos Alimentares Ambulim, do Instituto

de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,

oferecido pelo Sistema Único de Saúde, reúne psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas,

educadores físicos, entre outros profissionais, para atender os pacientes de forma individual ou em grupo.

O psiquiatra colaborador do Ambulim Alexandre Azevedo explica que a presença da família é

fundamental, “principalmente para desmistificar alguns julgamentos em relação aos portadores de

transtornos alimentares”. Segundo o especialista, de 1,5% a 3,5% da população mundial tem transtorno

de compulsão alimentar.

A tecnóloga em Logística, Juliana Maciel, está em tratamento para a compulsão alimentar. Ela encara

como um “trabalho de formiguinha”, com seus altos e baixos. “Você leva um bom tempo se tratando, vai

ter recaídas, mas não pode deixar a recaída acabar com o seu tratamento”, aconselha.

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Núcleo de Assistência Nutricional tem ajudado os

alunos a organizarem a alimentação levando em conta as suas rendas familiares. A estudante de

Farmácia Thaís Matos, que não tem um diagnóstico fechado de compulsão alimentar, mas tinha uma

relação problemática com a comida, foi orientada a separar um tempo para comprar alimentos saudáveis

e a deixá-los disponíveis em casa. “Era difícil pra mim perceber quando estava comendo por causa das

minhas emoções, agora estou conseguindo desenvolver isso”, afirma.

O programa Caminhos da Reportagem volta a exibir episódios inéditos a partir deste domingo. Clique

aqui e saiba como sintonizar a TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.
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SÃO PAULO — O recente caso de um americano de 57 anos que recebeu o coração de um porco

ganhou as manchetes do mundo todo. Não é para menos. O procedimento dá início a uma nova era para

os transplantes. Em outubro do ano passado, uma equipe da Universidade de Nova York, nos Estados

Unidos, transplantou o rim de um porco geneticamente modificado para um paciente com morte cerebral.

O órgão pareceu funcionar normalmente, mas os pesquisadores só puderam acompanhá-lo por alguns

dias. O novo caso, realizado por cirurgiões do Centro Médico da Universidade de Maryland, também nos

EUA, é ainda mais emblemático por dois fatores. Primeiro, o receptor, que estava com insuficiência

cardíaca terminal, está vivo. Segundo, é um coração, que é um órgão muito mais complexo que o rim.

— Esse é um momento histórico para os transplantes no mundo inteiro — afirma o cirurgião torácico e

cardiovascular Fábio Jatene, diretor do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Instituto do Coração

(InCor).

O cirurgião relembra que, quando era residente em cirurgia, se dizia que, no futuro, aumentaria muito o

número de xenotransplantes. — É uma brincadeira que se fazia, mas que está se tornando realidade.

Para o cardiologista Roberto Kalil Filho, diretor do InCor, isso vai ser uma revolução global em relação

aos transplantes. Entretanto, o procedimento não estará disponível de forma rotineira no curto prazo.

Ainda há obstáculos médicos e regulatórios significativos a serem superados.

Tentativas frustradas

O xenotransplante, como é chamado o processo de enxerto ou transplante de órgãos e tecidos entre

diferentes espécies, é algo que vem sendo perseguido pela medicina há décadas. Ele busca solucionar o

principal problema dos transplantes: a escassez de órgãos. Algumas tentativas, inclusive, já foram

realizadas anteriormente, sem sucesso.

Na década de 1960, rins de chimpanzés foram transplantados para cerca de uma dúzia de pacientes.

Todos, exceto um, morreram em poucas semanas. O que sobreviveu por mais tempo, faleceu em nove

meses. Em 1983, um coração de babuíno foi transplantado para um bebê prematuro na Califórnia, que

ficou conhecida como Baby Faye. A menina morreu 20 dias depois.

Revolução genética

Tecnologias como clonagem e engenharia genética permitiram a realização do recente transplante. O

principal problema é a rejeição imunológica, quando o organismo do receptor ataca o novo órgão. Isso

acontece também entre humanos, mas foi extremamente minimizado nos últimos anos graças aos

imunossupressores. Entre espécies diferentes, o risco é maior ainda. Para minimizá-lo, o porco foi

geneticamente modificado para que seu coração ficasse mais semelhante ao de um humano. O paciente

também está recebendo um imunossupressor experimental.

Outra fonte de preocupação é o risco da transmissão de doenças dos animais para os humanos. Essa

questão também foi minimizada pela engenharia genética e abriu a possibilidade de realizar o

procedimento de forma mais segura.

— Precisa haver um controle grande para impedir que determinadas infeções, principalmente virais,

possam ser transmitidas em um transplante como esse. Por isso que esses porcos são criados de forma

extremamente rigorosa, em laboratórios específicos, com todas essas alterações — explica o cirurgião do

aparelho digestivo Ben-Hur Ferraz Neto, professor livre-docente pela Universidade de São Paulo (USP).

O porco utilizado no transplante foi fornecido pela Revivicor, uma empresa de medicina regenerativa com

sede em Blacksburg, Virgínia. Atualmente, o porco é o animal mais estudado para a realização de

xenotransplantes em humanos. Seus órgãos são semelhantes aos de humanos e eles tem algumas

vantagens sobre os primatas: são mais fáceis de criar, atingem a maturação mais rapidamente e chegam
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ao tamanho humano adulto em seis meses. Além disso, válvulas cardíacas de porco já são

transplantadas em humanos rotineiramente. A pele do porco também tem sido usada como enxerto

temporário para pacientes queimados e as células do pâncreas também já foram usadas em alguns

pacientes com diabetes.

Por isso, especialistas esperam que procedimentos como esse inaugurem uma nova era na medicina,

quando os órgãos não serão mais escassos para os mais de 48 mil brasileiros que aguardam na fila de

transplantes.

— Apesar das campanhas, há poucos doadores e muitos pacientes morrem diariamente, no Brasil e no

mundo, esperando um transplante. Para pacientes com insuficiência cardíaca, o transplante é indicado

quando não há nenhum outro tipo de medicação ou conduta. Se isso der certo, e esperamos que sim, o

transplante pode ser tornar uma cirurgia eletiva. Isso é um sonho porque pode diminuir muito a

mortalidade — ressalta o cardiologista Roberto Kalil.

Tempo e paciência

Para que esse sonho se torne realidade e os xenotransplantes possam ser realizados de forma rotineira

falta apenas tempo. É necessário acompanhar esse paciente no longo prazo para garantir que a cirurgia

é segura e eficaz. Além disso, estudos clínicos precisam incluir um maior número de pacientes para

analisar o quão bem os órgãos de animais funcionam na população, não apenas em operações pontuais,

assim como para aprimorar a técnica. Apesar desses desafios, os médicos estão confiantes.

— Eu acredito bastante que poderemos contar com esse tipo de transplante, começando pelo de rim e

seguido de vários órgãos, nas próximas décadas, sem dúvida nenhuma — afirma o cirurgião Ben-Hur

Ferraz Neto.

No Brasil, uma equipe de pesquisa liderada pelo professor da USP Silvano Raia, cirurgião pioneiro nos

transplantes de fígado no país, está dedicada ao estudo de xenotransplantes. Enquanto o futuro não

chega, a esperança para aqueles que aguardam um órgão permanece com a generosidade das pessoas.

Bem-estar e exploração animal

Apesar de todos os avanços, testar órgãos de animais em humanos levanta muitas questões sobre o

bem-estar e a exploração animal. O PETA, grupo dedicado à defesa dos direitos dos animais, afirma que

“os animais são indivíduos complexos e inteligentes. […] A única coisa certa a fazer – e a opção mais

saudável para os humanos – é deixar os porcos e outros seres vivos e sentimentais em paz e buscar

curas usando a ciência moderna. E para pacientes que precisam desesperadamente de órgãos, as leis

de consentimento presumido tornariam os órgãos humanos muito mais disponíveis”.

História recente da medicina

O transplante de órgãos é algo recente na história da medicina. Em 1954 foi realizado o primeiro

transplante renal intervivos bem-sucedido no Hospital Brigham, ligado à Universidade Harvard. Em 1962

a mesma equipe realizou o primeiro transplante de rim bem-sucedido de um doador falecido. O primeiro

transplante de coração no mundo aconteceu em 1967, na África do Sul, há apenas 54 anos.

No Brasil, o procedimento ocorreu no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, apenas cinco

meses depois, sob o comando das equipes do professor Euryclides de Jesus Zerbini e do professor Luiz

Venere Décourt. Esse também foi o primeiro transplante cardíaco da América do Sul e esteve entre as

cinco primeiras do mundo.

— Se formos contar a realização clínica rotineira, é mais recente ainda. O transplante de fígado, por

exemplo, deixou de ser experimental nos EUA em 1984. A evolução do transplante foi muito grande nas

últimas duas décadas, especialmente no Brasil — diz Ferraz Neto.
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Além dos xenotransplantes, a produção de órgãos em laboratório a partir de material genético do

paciente é outra possibilidade forte de avanço para a área nas próximas décadas.
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Com um sopro de dez segundos em um aparelho parecido com um bafômetro, a advogada Alessandra

Lacerda da Silva Santana, de 28 anos, ajudou a ciência a dar mais um passo em direção a novos

métodos de diagnóstico precoce de câncer mais simples e acessíveis. Essa é uma das principais

necessidades dos mais de 625 mil brasileiros que descobrem ter a doença a cada ano, segundo

estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Alessandra tornou-se uma das primeiras voluntárias brasileiras a testar um aparelho criado pelo Instituto

de Tecnologia de Israel para detectar câncer no aparelho digestivo por meio da respiração. O estudo

clínico, iniciado nesta semana no A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo, deve envolver 300

participantes (com e sem câncer) até o fim do ano.

A advogada não tem a doença, mas ela e a irmã fazem acompanhamento genético e endoscópico

preventivo, porque a mãe morreu de câncer de estômago há três anos, o pai teve no intestino, e o avô

não resistiu a um tumor de pâncreas. “Espero que o estudo do aparelho seja positivo, e ajude a salvar

outros”, diz ela.

O hospital é o único do País no projeto VOGAS (sigla em inglês para rastreamento de compostos

orgânicos voláteis), esforço internacional que tem financiamento da União Europeia, para desenvolver um

método acessível e não invasivo de detecção precoce de tumores de estômago.

Por meio respiração, o aparelho detecta compostos voláteis (fenóis, álcool, gorduras, açúcares) liberados

pelas células tumorais e também por outras alterações. A máquina é tão sensível que o voluntário não

pode usar desodorante, perfume, cigarro e mais substâncias capazes de afetar o resultado. A ideia é

comparar os compostos exalados por pessoas com e sem a doença.

Nos estudos iniciais, a capacidade de detectar tumores pelo “bafômetro” superou os 70%. Se aponta

alterações, a pessoa é encaminhada à endoscopia para confirmar o diagnóstico. “Incorporar a ferramenta

no dia a dia seria fantástico, porque o exame mais precoce para câncer de estômago é a biópsia

endoscópica, exame desconfortável, que exige jejum e sedação, análise patológica e nem sempre está

disponível a quem mais precisa”, diz o biólogo molecular Emmanuel Dias-Neto, do Centro Internacional

de Pesquisas do A.C. Camargo Cancer Center. “Em grande parte dos casos de câncer de estômago, os

sintomas só aparecem quando a doença já está avançada. Com essa triagem fácil, esperamos salvar

muitas vidas.”

PERSONALIZADA. Entre os desenvolvimentos recentes na pesquisa e no tratamento do câncer, um dos

mais notáveis é o avanço da imunoterapia, conceito amplo que envolve várias formas de estimular células

de defesa do organismo.

Uma das técnicas em alta é a infusão de linfócitos T geneticamente modificados. Essas células, as CAR-

T na sigla em inglês (receptor de antígeno quimérico), são extraídas da corrente sanguínea do doente e

reprogramadas em laboratório. Um vírus modifica o DNA do linfócito para torná-lo capaz de reconhecer o

câncer por um antígeno tumoral (proteína expressa pelas células malignas) e atacá-lo.

Essa modificação genética é personalizada segundo o organismo de cada um e só pode ser feita em

laboratórios específicos, centros acadêmicos ou instalações ligadas à indústria farmacêutica. Depois de

modificadas para combater a doença, as células do paciente voltam ao hospital e são injetadas de volta

no doente. Antes, ele deve fazer quimioterapia para que o sistema imune não ataque as células

modificadas.

A Novartis fabrica o Kymriah (tisagenlecleucel) para leucemia linfoide aguda e de linfoma difuso de

grandes células B. Para o mesmo tipo de linfoma, a Kite Pharma lançou o Yescarta (axicabtagene

ciloleucel) e a Juno Therapeutics criou o Breyanzi (lisocabtagene maraleucel). Em seguida, a Janssen
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desenvolveu o Cilta-cel (ciltacabtagene autoleucel) para o mieloma múltiplo.

Esses produtos são para quem passou por três linhas distintas de tratamento, mas o câncer voltou.

Nenhum está disponível comercialmente no Brasil, mas a indústria faz estudos clínicos no País. A

expectativa é de aval da Anvisa no 1.º semestre. Nelson Hamerschlak, diretor do Centro de Hematologia

e Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, diz que essa terapia não é para todos nem isenta de

riscos. “Mas os resultados são maravilhosos porque há taxas de sobrevida acima de 60% em pacientes

com doença agressiva que, sem esse tratamento, teriam morrido.”

Transplantes fecais podem melhorar resposta a tratamentos

Um dos conceitos mais curiosos na pesquisa do câncer é a relação entre a microbiota do aparelho

digestivo (algo modificável com a alimentação) e a resposta do organismo aos tratamentos. Em um

estudo publicado na revista Science no ano passado, pesquisadores da Universidade do Texas, nos

Estados Unidos, demonstraram que é possível estimular a resposta dos doentes à quimioterapia e à

imunoterapia ao alterar a população de bactérias que vivem no intestino.

“O transplante fecal de uma pessoa que responde bem ao tratamento pode ajudar a salvar doentes nos

quais as drogas não fazem efeito. Os estudos iniciais são muito promissores”, diz o biólogo molecular

Emmanuel Dias-Neto, do Centro Internacional de Pesquisas do A.C. Camargo Cancer Center. Depois de

filtradas e separadas em laboratório, as bactérias do doador podem ser transformadas em cápsulas

liofilizadas que o receptor ingere como um comprimido qualquer. Elas colonizam o intestino e, em poucos

dias, ocorre uma mudança dramática da microbiota do receptor.

Um projeto coordenado por Dias-Neto pretende coletar amostras de fezes dos pacientes tratados no

hospital e iniciar um estudo sobre os casos nos quais os tratamentos não foram capazes de debelar o

câncer. “A partir de pesquisas muito cuidadosas, vamos tentar reverter isso com transplante fecal”,

afirma.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Saiba mais
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O estudo prospectivo MATCHPOINT avalia a atividade e tolerabilidade do TKI ponatinibe em combinação

com quimioterapia de alta dose para melhorar o status de remissão e os resultados do transplante

alogênico de células-tronco em pacientes com leucemia mieloide crônica em fase blástica. Os resultados

finais do trabalho foram apresentados no ASH 2021 e publicados simultaneamente no Lancet

Hematology. “É um estudo extremamente interessante porque foca em uma necessidade não atendida na

oncohematologia, que é o tratamento dos pacientes com leucemia mieloide crônica em fase blástica

mieloide”, observa o hematologista Fabio Pires de Souza Santos (foto), médico do Hospital Israelita Albert

Einstein e da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

“Atualmente, com a eficácia dos inibidores de tirosina quinase, poucos pacientes desenvolvem a crise

blástica mieloide durante o tratamento da LMC. Porém, existem alguns casos em que essa complicação

da LMC, essa evolução da doença acaba surgindo. E os tratamentos com os inibidores convencionais

sempre deixou muito a desejar. Mesmo as combinações com quimioterapias não apresentavam bons

resultados”, acrescenta.

O MATCHPOINT (ISRCTN98986889) foi um estudo contínuo, de fase 1/2, multicêntrico realizado em oito

centros financiados pelo Programa de Aceleração de Testes do Reino Unido. Os participantes elegíveis

eram adultos (com idade 16 anos) com leucemia mieloide crônica em fase blástica positiva para o

cromossomo Filadélfia ou BCR-ABL1 positiva, adequada para quimioterapia intensiva. Os participantes

receberam até dois ciclos de ponatinibe com FLAG-IDA.

Doses experimentais de ponatinibe oral (administrado do dia 1 ao dia 28 do FLAG-IDA) foram

administradas entre 15 mg em dias alternados e 45 mg uma vez ao dia; a dose inicial foi de 30 mg uma

vez ao dia. Fludarabina intravenosa (30 mg/m2 por 5 dias), citarabina (2 g/m2 por 5 dias), idarrubicina (8

mg/m2 por 3 dias), e fator estimulador de colônia de granulócitos subcutâneos (se usado), foram

entregues de acordo com os protocolos locais.

Os pesquisadores empregaram o EffTox, um método bayesiano avançado para considerar

simultaneamente a resposta ao tratamento (eficácia) e a toxicidade limitadora de dose (DLT) em todos os

pacientes tratados, fornecendo uma única medida de utilidade clínica, que então informava a

recomendação do nível de dose subsequente. Os desfechos primários foram a dose ideal de ponatinibe

atendendo aos limites pré-especificados de atividade (indução da segunda fase crônica definida como

resposta hematológica ou citogenética menor) e tolerabilidade (toxicidade limitante da dose). As análises

foram planejadas com base na intenção de tratar.

O objetivo principal era determinar a dose ideal de ponatinibe em combinação com quimioterapia,

conforme determinado pelo modelo EffTox. Os resultados primários foram a obtenção de uma segunda

fase crônica e a ocorrência de uma toxicidade limitadora de dose. Os desfechos secundários

investigaram a toxicidade da terapia combinada, os resultados do transplante alogênico e a sobrevida. O

acompanhamento médio dos pacientes do estudo foi de 41 meses.

Resultados

Entre março de 2015 e abril de 2018, foram incluídos 17 pacientes; nove pacientes completaram um ciclo

de PON-FLAG-IDA, e outros oito pacientes completaram ambos os ciclos planejados. Usando uma

análise EffTox, a dose ideal de ponatinibe foi determinada como 30 mg uma vez ao dia. Onze pacientes

alcançaram um retorno à fase crônica e quatro experimentaram uma DLT, atendendo aos critérios pré-

especificados para eficácia e toxicidade clinicamente relevantes. Após o resgate do PON-FLAG-IDA, oito

pacientes obtiveram resposta citogenética completa e cinco respostas moleculares principais (MMR).

As toxicidades não hematológicas de grau 3-4 mais comuns foram neutropenia febril (29% dos
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pacientes), infecção pulmonar (24%), febre (18%) e hipocalcemia (18%). Três pacientes apresentaram

mortalidade relacionada ao tratamento.

Doze pacientes procederam ao alloSCT, dos quais sete estão vivos após acompanhamento médio de 36

meses após o transplante. Apenas um dos cinco pacientes que obtiveram MMR teve recidiva pós-

alloSCT; nenhum dos outros pacientes recidivados alcançou uma segunda fase crônica pré-transplante. A

mediana de sobrevida global (SG) de toda a coorte foi de 12 meses (IC de 95% de 6 meses a não

calculável), e a mediana de SG dos pacientes submetidos a alloSCT não foi alcançada.

“O estudo demonstrou que a combinação de um potente inibidor de tirosina quinase, o mais potente

inibidor de BCR-ABL que existe, o ponatinibe, junto ao protocolo quimioterápico intensivo FLAG_IDA, foi

capaz de oferecer controle da doença em quase 70% dos pacientes. E muitos desses pacientes puderam

prosseguir para o transplante de medula óssea, a única opção terapêutica que realmente tem o potencial

de curar os doentes com LMC”, observa Santos.

O hematologista ressalta que outro aspecto importante do estudo MATCHPOINT foi procurar definir a

dose de ponatinibe baseado não apenas na eficácia, mas também na toxicidade, usando um novo

modelo estatístico bayesiano para equilibrar o ponto ideal entre esses dois parâmetros. “Sabemos que o

ponatinibe é uma droga com excelente eficácia, porém, com um perfil de segurança delicado, com muitos

casos de pacientes desenvolvendo complicações cardiovasculares trombóticas. Com base nesses

parâmetros, os investigadores concluíram que 30 mg era a dose ideal para iniciar o tratamento com

ponatinibe em combinação ao protocolo quimioterápico FLAG-IDA para essa população de pacientes”,

diz.

“São necessários mais estudos para compreender o tempo de duração dessa resposta e quais preditores

de resistência a esse esquema de tratamento”, conclui.

O estudo foi financiado pela Blood Cancer UK e Incyte.
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O avanço da variante Ômicron do coronavírus neste início de ano, associado ao surto de casos de

influenza, trouxe de volta o cenário de filas e demora nos atendimentos em postos de saúde e hospitais e

forte demanda em laboratórios e farmácias para realização de testes, a ponto de alguns estabelecimentos

terem que restringir o acesso por falta de materiais.

Nesta semana, a Raia Drogasil, por exemplo, comunicou que suspendeu temporariamente o

agendamento online de exames por falta de materiais até que conseguisse repor estoques. Outras redes

também registraram procura surpreendente, o que gerou longos tempos de espera para atendimento.

Porém, diferentemente das ondas anteriores da pandemia, as internações e mortes não acompanham o

número de casos e dessa forma o impacto sobre os resultados de empresas do setor de saúde na Bolsa

tende a ser misto.

O estrategista de ações da Santander Corretora, Ricardo Peretti, avalia que as redes de laboratórios,

como Fleury e Dasa, podem apresentar maiores margens em virtude da realização de um alto número de

testes, assim como as redes de farmácias, como a Raia Drogasil.

Os hospitais, como a Rede D’Or, também devem se beneficiar, pois há uma maior utilização dos seus

serviços, mesmo sem aumento de internações, resultado parcialmente atenuado por custos crescentes

com materiais e com substituição de profissionais contaminados.

As farmacêuticas – como a Hypera – podem ter receitas maiores com o aumento das vendas de

medicamentos.

Já os planos de saúde Hapvida, Notre Dame Intermédica e Sulamérica devem enfrentar um cenário

menos favorável, pois os índices de sinistralidade tendem a crescer e pressionar os custos nos próximos

meses, uma vez que os usuários estão recorrendo mais a exames de diagnósticos ou ao pronto-socorro

de hospitais.

Na avaliação do analista Vitor Suzaki, do Daycoval, nesse cenário, as empresas verticalizadas tendem a

se beneficiar no curto prazo, em especial Intermédica e Hapvida, que têm ainda o fator adicional da fusão

aprovada recentemente pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), com potencial ganho

de sinergias.

O economista-chefe do Modalmais, Álvaro Bandeira, enfatiza que, olhando para as empresas na bolsa

com vistas a investimento, é difícil avaliar a performance individual de cada uma, em decorrência dos

constantes processos de fusões e aquisições que acontecem e seguirão acontecendo, além de compras

de hospitais e clínicas independentes por grandes grupos.

Ele acredita, porém, que podem ser alternativas de diversificação do portfólio, apesar da esperada

volatilidade na precificação dos ativos no curto e médio prazos.

Com relação às recomendações de Top Picks para a próxima semana, a Ativa Investimentos fez três

trocas em sua carteira, retirando Cemig PN, Raia Drogasil ON e SLC Agrícola ON e colocando BB

Seguridade ON, Bradesco PN e BRF ON. Permaneceram Ambev ON e Magazine Luiza ON.

O BB Investimentos manteve apenas uma ação em sua carteira, a BRF ON. Saíram Bradespar PN,

Hapvida ON, Marcopolo PN e Transmissora Aliança ON e entraram Dexco ON, Hermes Pardini ON,

Petrobras PN e SLC Agrícola ON.

O Banco Daycoval trocou Gerdau PN por CSN ON e manteve Banco do Brasil ON, B3 ON, EzTec ON e

Hapvida ON.

O MyCap deixou apenas Equatorial ON e trocou Arezzo ON, Cyrela ON, Localiza ON e Vale ON por

Ânima ON, Banrisul PNB, Dexco ON e Log In ON.

A Órama decidiu trocar Camil ON e Embraer ON por JBS ON e Petrorio ON, mantendo BRF ON, Klabin
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Unit e Unipar PNB.

A Terra Investimentos ficou com B3 ON, Bradesco PN, BR Malls ON e Cyrela ON, trocando apenas

Cemig PN por Petrorio ON.

Saiba mais
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Após cerca de um ano do início dos testes e da vacinação contra a covid-19 nos funcionários da Saúde

do Distrito Federal, que atuaram na linha de frente do combate à pandemia, o Correio entrevistou alguns

dos voluntários que se imunizaram no período em que os casos da doença estavam em alta e o medo

tomava conta de todos, para entender como está o cotidiano de cada um, quais foram os anseios do

passado que mudaram com a vacinação e o que continua com o surgimento de novas variantes. "Nunca

tinha visto algo assim", recorda a médica do Hospital Universitário de Brasília (HUB) Larissa Bragança,

34 anos, que ainda trabalha em um pronto-socorro e viu o surgimento de muitos casos do novo

coronavírus no início da pandemia.

"Vi muitas emergências, pacientes graves e diferentes doenças, mas nunca tinha visto algo tão

devastador quanto a covid-19. O caos no atendimento, a insalubridade de longas horas de trabalho com

aquele uniforme quente e pesado, a sobrecarga nos plantões, o medo de se infectar ou transmitir para os

familiares, a frustração de acompanhar tantos pacientes que acabaram morrendo em nossas mãos",

ressalta a médica.

Larissa participou do estudo inicial para a vacina da CoronaVac e se imunizou no começo do ano

passado. "Quando anunciaram o estudo da CoronaVac eu não pensei duas vezes. Sempre confiei no

programa de vacinação brasileiro, e o Instituto Butantan é uma organização muito séria. Na época, eu

não sabia, mas eu fui do grupo placebo. Ainda assim, mesmo na linha de frente e atendendo covid 60

horas por semana, eu não fui infectada. Em fevereiro, ao saber que fui placebo, tomei a primeira e a

segunda dose da vacina pelo estudo mesmo", destaca a voluntária. "Ficávamos contando os dias para a

solução e víamos um isolamento parcial que não estava dando muito resultado. Ficou claro que a única

solução era a vacinação. A experiência de participar do estudo foi marcante. Naquele momento, eu, como

profissional de saúde e cidadã, estava disposta a dar tudo de mim para contribuir para o fim da

pandemia", conta a médica.

A voluntária já tomou a dose de reforço, mas acabou pegando a doença no intervalo entre o ciclo vacinal

e a terceira dose. "Eu tive muita esperança na vacina, e os resultados hoje mostram que este é o

caminho. Infelizmente, com a cobertura vacinal parcial por razões econômicas nos países

subdesenvolvidos ou por razões ideológicas e desinformação, estão surgindo novas variantes e a

pandemia continua", avalia Larissa.
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Confiança

A técnica de enfermagem Joelma de Souza, 38, também participou do estudo inicial para a vacina da

CoronaVac. Ela trabalhou na linha de frente, prestando assistência aos pacientes com covid no HUB e no

Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Joelma afirmou que a disponibilidade do imunizante melhorou

bastante os cenários nos hospitais do DF. "O Hran era referência para tratamento da doença na época e,

após a chegada da vacina, conforme a disponibilidade para a população, o número de internações por

conta da covid foi caindo", destaca.

Joelma é técnica de enfermagem e também foi voluntária

Joelma, que está com o esquema vacinal completo, incluindo a dose de reforço, lamentou que o

imunizante não chegou a tempo para todos. Ela contou que perdeu uma tia para a doença antes da

campanha de imunização chegar na idade em que ela poderia se vacinar. No entanto, a técnica de

enfermagem confia na imunização. "Sei que muitas vidas foram salvas devido ao sucesso dos resultados

da pesquisa em que participei, e a partir do momento que o imunizante se tornou disponível para

população".
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Assim como Joelma, o médico Leonardo Gonçalves, 50, também confia na vacina contra covid. Leonardo

atua na UTI do Hospital de Ceilândia (HC) e contou que, no início da pandemia, cerca de 80% dos

funcionários foram infectados com a covid, e isso atrapalhou o atendimento dos pacientes na unidade.

Entretanto, o médico afirmou que a aplicação da vacina nos profissionais da saúde do DF fez com que o

número de casos entre os trabalhadores do hospital diminuísse consideravelmente.

Leonardo, que também foi um dos primeiros imunizados, destacou que o novo aumento de casos em

Brasília está ligado à falsa sensação de que a pandemia está controlada no DF. "Sabíamos que, com as

festas de fim de ano, os números iriam voltar a subir. Mas o que se vê em volta é que parece que não

estamos em uma pandemia. Todos que vão a bares, cinemas, etc., andam sem máscara como se o vírus

já estivesse controlado", lembrou o médico. Leonardo alerta que, além da vacinação, os cuidados básicos

ainda precisam ser tomados. "Não acho que precisamos de um novo lockdown, pois a cobertura vacinal

já é considerada segura. No entanto, é necessário continuar utilizando as máscaras de proteção facial,

evitar aglomerações e fazer a higiene das mãos com álcool em gel", destaca.

Vacine-se

Para a infectologista Ana Helena Germoglio, a vacinação é imprescindível para que a pandemia seja

controlada e os casos graves diminuam cada vez mais. "Desde antes da covid-19, a gente fala que as

vacinas são seguras e necessárias. A pandemia só veio chancelar essa ideia, e a gente já sabe agora na

vigência dessa variante nova que precisamos, inclusive, de três doses para garantir a imunidade

suficiente para não desenvolver a forma grave", destaca Ana.

A médica pontuou também o quão prejudicial é para a sociedade a pessoa que insiste em não se

imunizar. "A partir do momento que a gente tem pessoas não vacinadas circulando, além de ser um risco

para os outros é um grande risco para a própria pessoa. O vírus vai procurar um ambiente que seja mais

favorável para ele, para infectar e para se desenvolver, sendo muito mais provável que infecte uma

pessoa não vacinada ou que ainda não tenha completado o esquema vacinal. Quem não vacina

realmente conta muito com a sorte de que não vai pegar uma doença, que não vai desenvolver uma

doença grave", explica Germoglio.

Questionada sobre o controle sanitário para conter os novos casos, a infectologista pontuou três medidas

necessárias, começando pela testagem do maior número de pessoas possível. "Desde que começou a

pandemia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já orientou que a gente precisa fazer testagem

massiva da população, de forma gratuita e irrestrita, para facilitar o acesso. Só assim a gente mensura e

consegue estabelecer medidas efetivas para tentar controlar a doença, para não ficar numa falsa

suposição de que a pandemia está controlada", avalia Ana. "Não tem como a gente não controlar a

pandemia sem investir em três frentes: prevenção pela vacina, pelas medidas não farmacológicas e pela

testagem da população", complementa a médica, explicando que o uso de máscara é necessário para

controlar até a transmissão do vírus da influenza, além da preocupação em não manter contato com

outras pessoas caso apresente sintomas respiratórios.

A infectologista não acredita que o DF vá sofrer com uma nova onda ao ponto de faltar leitos de unidade

de terapia intensiva. "Como a gente tem uma alta taxa de vacinação em Brasília, provavelmente não

deveremos ter aquela demanda por leitos que tivemos no início do ano passado, mas a ômicron é tão

transmissível que tivemos agora um aumento de casos. Foi só iniciar os festejos de fim de ano que a

transmissão aumentou absurdamente. A demanda vai aumentar por assistência de saúde no momento

que a gente já está com o problema da influenza, que está precisamente alta agora em Brasília", ressalta.

No entanto, o médico José David Urbaez, infectologista do Exame Imagem e Laboratório/Dasa, afirma

Voluntários contam a experiência de terem sido primeiros a receberem a vacina no DF
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que, mesmo assim, é muito importante ficar atento. "A proporção de casos graves é baixa, mas, se você

tiver uma transmissão muito mais elevada do que as outras variantes, no final das contas o problema

voltará, e isso, com certeza, aumentará a demanda do serviço de saúde, e pode voltar a acontecer

situações de colapso da rede assistencial do DF", alerta José David.

Sars-Cov-2 e influenza

Com a divulgação de casos de infecção com os dois vírus (H3N2 e covid-19), acendeu o alerta para que

os cuidados continuem e que a vacinação seja a porta de saída para evitar o agravamento do estado de

saúde dos infectados. "É mais um motivo de vacinar contra a covid e a influenza, além de manter todos

os cuidados. Nesse ambiente de altíssima circulação de dois vírus respiratórios, vai ser cada vez mais

comum a gente ter a detecção dos dois casos", finaliza a infectologista.

José David lembra, no entanto, que casos de infecção com dois vírus não são uma novidade. "O que

temos são casos de co-infecção ou infecção mista, que não é algo raro. Já aconteceu em outras

circunstâncias. Sempre que você compartilha as vias de transmissão, isso pode acontecer, como já

aconteceu com infecções mistas, por exemplo, por chikungunya e dengue — pois o aedes aegypti é o

vetor para os dois vírus", relata o médico.

Joelma é técnica de enfermagem e também foi voluntária
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RIO - Executivos de empresas com pegada digital crescente disseram na noite deste domingo, em painel

da Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro, que o processo de digitalização de negócios não está

centrado na tecnologia, mas "em processos e pessoas". Mais importante do que adquirir novas

tecnologias, é preparar a estrutura e cultura das empresas para a sua implementação, dizem eles.

— Digitalização não é só tecnologia. Seria fácil se fosse, mas passa mais por processos e pessoas —

afirmou Rodrigo Miranda, presidente da Zaitt, rede de lojas autônomas de varejo alimentar.

E continuou:

— O CEO sabe fazer uma consulta no SQL [linguagem computacional para bancos de dados], sabe

consultar dados para obter as informações que ele quer em tempo real? Se não vier de cima, não no

sentido de impor, mas de cascatear a cultura, via de regra não se consegue implementar a digitalização.

Segundo Miranda, a Zaitt chega a 2022 com 10 lojas ativas pelo país e vai inaugurar a 11ª esta semana

no Rio de Janeiro. Outras 30 devem ser abertas no curto prazo e o plano é chegar a um número entre

160 e 180 lojas até o fim do ano.

Essa expansão via modelo de franquia, diz ele, só é possível graças ao pilar da digitalização, que permite

redução aguda dos custos de operação e, indiretamente, uma redução no preço dos produtos, que ficam

abaixo do restante do varejo alimentar.

— Nosso fim é o varejo, mas tecnologia e informação é o pilar que sustenta toda a estratégia da Zaitt —

diz o executivo.

Segundo ele, esforços de digitalização podem ter como finalidade a criação de vantagens competitivas

objetivas ou o melhoramento mais sutil da estratégia por meio do recolhimento de informações sobre a

operação e o cliente.

— Meu viés é metrificar absolutamente tudo, a planilha tem que ser fiel aos objetivos do negócio", diz

Miranda.

O diretor de CX Strategy & Design da empresa do grupo de saúde privada Dasa, Jaakko Tammela,

concorda e destaca o papel da digitalização iniciada há seis anos no crescimento do grupo, que conta

hoje com 40 mil colaboradores e 20 milhões de pacientes, perto de 10% da população brasileira.

Ele cita que a digitalização deve contemplar as relações com pacientes, profissionais de saúde e fontes

pagadoras diretas como os planos de saúde, mas os primeiros devem estar no centro da estratégia.

— A ideia, além de atender melhor as pessoas, é conhecer cada vez mais sobre esse paciente para se

comportar de maneira preditiva — diz.

Tammela, para quem a digitalização é um processo sem volta, sobretudo na área da saúde após dois

anos de pandemia, afirma que as novas tecnologias voltadas ao usuário de hospitais e laboratórios

diagnósticos os empoderam e permitem maior interação com produtos e serviços, além de baixar os

custos operacionais para a empresa.

'Digitalizar empresas é mais sobre processos do que tecnologia', dizem executivos
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Depois um inédito reajuste negativo anunciado em 2021, o preço dos planos de saúde devem ter alta

recorde neste ano, de acordo com relatório do BTG Pactual. Segundo os analistas do banco, a Agência

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve estipular um reajuste de 15%, o que só será definido no

meio deste ano.

Para chegar ao número, o levantamento considera dados divulgados pela ANS e fatores como a inflação,

aumento de despesas médicas e ganhos de eficiência no setor.

“O reajuste negativo de 2021 refletiu uma utilização anormalmente baixa (dos planos) em 2020, quando

muitos procedimentos eletivos foram adiados na primeira onda de Covid-19 no Brasil. Por outro lado,

como as despesas médicas dispararam em 2021, enquanto a base de vidas nos planos de saúde

individuais encolheu, esperamos um forte aumento de preço para o ciclo de 2022”, afirmam os analistas

do BTG, segundo o jornal O Globo.

Há, ainda, a expectativa de que o aumento dos planos individuais também elevem os convênios coletivos,

que respondem à maioria dos contratos no Brasil.

Outro aumento da área de saúde que deve impactar o bolso do consumidor é no preço dos remédios.

Segundo o Citigroup, os medicamentos terão alta de 10% neste ano na esteira da alta do dólar e da

desvalorização do real, já que muitos insumos são importados.

Saiba mais
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Dez anos após ter adquirido a Amil, em uma transação de R$ 10 bilhões, a americana UnitedHealth

Group (UHG) se movimenta para vender o controle da operadora de saúde. A negociação é mais um

passo na redução das operações do grupo no Brasil, após ter repassado, em dezembro de 2021, a

carteira de planos individuais da Amil para a APS.

Grandes grupos de saúde do País já foram sondados, como Sul América e Bradesco, mas a disputa,

neste momento, estaria mais acirrada entre a gigante Rede D’Or, dona dos hospitais São Luís, e a família

Bueno, dos fundadores da Amil, que também controla a Dasa.

A estratégia de saída vem depois de uma série de tentativas de revitalização do negócio. A UHG não

conseguiu reverter a situação da Amil desde a aquisição do negócio, em 2012. Primeiro, tentou fazer um

processo de reestruturação na companhia, com corte de pessoal e troca de executivos.

Posteriormente, lançou no Brasil a Optum, empresa de tecnologia especializada em saúde que é sucesso

nos EUA, mas que não decolou por aqui. No mercado americano, a UHG é uma gigante de saúde.

Apenas no terceiro trimestre do ano passado, lucrou US$ 4 bilhões. Na Bolsa americana, é avaliada em

US$ 445 bilhões.

A Amil encerrou o exercício de 2020 – o último balanço divulgado – com queda de 6% em seu

faturamento consolidado, que alcançou R$ 25,7 bilhões. A redução do número de beneficiários e do

volume de procedimentos eletivos foram os motivos para a retração. No entanto, quedas nas despesas

de comercialização e administrativas levaram a operadora a fechar o ano com lucro líquido de R$ 517,1

milhões.

Perdas

Há anos, a Amil operava no prejuízo sua carteira de planos individuais, setor que vem sendo deixado de

lado pelas operadoras, que preferem os planos corporativos. Em dezembro, após a transferência da

carteira com mais de 370 mil vidas para uma empresa chamada APS Assistência Personalizada à Saúde,

vários clientes se queixaram sobre a falta de esclarecimentos, levando a um pedido de esclarecimentos

do Procon.

Em resposta na época, a UHG disse que nada mudaria para os beneficiários, que continuariam sendo

atendidos pela mesma rede credenciada, amparados pelas mesmas condições de prestação de serviços

e com os mesmos valores de mensalidades.

Como os planos eram deficitários, a UHG pagou R$ 3 bilhões para a empresa de investimento Fiord,

nome por trás da APS, companhia de reestruturação de empresas. Antes, chegou a sondar outros

concorrentes, que pediram valor maior para assumir a carteira. O negócio envolveu quatro hospitais da

Amil em São Paulo e Curitiba, que são os mais utilizados pelos clientes nas duas cidades.

Agora, a UHG busca interessados pelo controle da Amil. A companhia tem planos de manter uma fatia

minoritária no ativo, dizem fontes. O BTG Pactual foi contratado pela UHG para avaliar a operação.

Atrativos

A Amil, de acordo com dados de seu site, tem 5,7 milhões de clientes, 7,4 mil laboratórios, 19,5 mil

colaboradores e 19,7 mil médicos conveniados. Conta ainda com 15 unidades hospitalares e 1,2 mil

hospitais credenciados.

O maior interesse da Rede D’Or, empresa capitalizada e bastante agressiva em aquisições, seriam os

hospitais. No entanto, conforme fontes, a transação poderia encontrar resistência no Conselho

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), por conta da potencial concentração de mercado.

Por isso, uma das estratégias seria uma divisão dos ativos. A Rede D’Or tem hoje cerca de 60 hospitais,

além de ser uma acionista relevante na operadora Qualicorp.

UnitedHealth tenta vender a Amil dez anos após aquisição
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Se a Rede D’Or ficar com parte da Amil, será um desfecho curioso para uma briga antiga entre as

empresas. A Amil chegou a anunciar o descredenciamento da rede, culpando a companhia pelo aumento

da inflação médica.

Procurados, UnitedHealth, Bradesco Seguros, Rede D’Or Dasa e SulAmérica afirmaram que não

comentam rumores de mercado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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RIO - A americana UnitedHealth Group, dona da Amil, pretende deixar o país. A companhia pediu para o

banco BTG avaliar potenciais compradores para todas as suas operações no Brasil, que inclui, além da

operadora, uma rede de hospitais e clínicas médicas, dizem fontes a par do processo. Outras instituições

financeiras de renome nacional também já participam do negócio.

O último entrave para o venda acontecesse foi tirado do caminho: a negociação da deficitária carteira de

planos individuais da Amil, com 337 mil usuários, que passou a ser operada pela APS (Assistência

Personalizada à Saúde) a partir de 1º de janeiro. A UnitedHealth desembolsou R$ 3 bilhões, segundo

fontes, para capitalizar a operadora paulista que também faz parte do grupo mas, até então, tinha apenas

11 mil clientes, via veículo de investimento Fiord Capital.

Além da Amil que tem uma carteira de 5,7 milhões de usuários, 15 hospitais e 53 centros ambulatoriais, a

UnitedHealth contro o Américas Serviços Médicos que contabiliza16 hospitais e 41 clínicas médicas,

distribuídos em seis estados brasileiros, com uma estrutura que soma 2.332 leitos e mais de 17 mil

profissionais.

De acordo com essas fontes, um dos maiores interessados nos ativos da UnitedHealth seria a Rede

D´Or, maior rede de hospitais privados país.

A ideia inicial seria que a rede comprasse todos os ativos da Amil e já negociasse a venda da carteira dos

planos de saúde para outras operadoras.

Segundo essa fonte, seria uma espécie uma triangulação, “compra tudo, mas com uma parte já vendida”.

Ou seja, a ideia é que a Rede D’Or fique com os hospitais e negocie a carteira dos planos de saúde.

A concentração do mercado hospitalar que essa negociação provoaria pode ser um entrave para

aprovação no Cade. Isso porque em alguns locais como Rio e Distrito Federal Amil e Rede D’Or teriam

juntas quase 100% de participação de mercado entre os hospitais considerados de nível de médio e alta

complexidade.

A Rede D’Or, no entanto, não é a única interessada nos ativos do UnitedHealth.

No caso dos hospitais, além da Rede D´Or, outros grupos como a Dasa (dona da rede Ímpar, controlada

pela família Bueno, fundadora da Amil), Hospital Mater Dei e Hospital Care, rede Alliar (que tem Nelson

Tanure como acionista) também podem entrar na disputa.

Segundo fontes do mercado, a Dasa estaria tentando trazer para os seu quadros uma executiva da área

atuarial de uma das maiores operadoras do setor, o que poderia indicar que o grupo também teria

interesse em voltar a ter a operação do plano de saúde.

O UnitedHealth Grupo já teria sondado o interesse de Bradesco, SulAmérica e Hapvida, além de

administradoras, em adquirir a carteira da Amil.

Haveria, completou outra fonte, uma possibilidade de vender separadamente a operadora e o grupo que

administra hospitais e clínicas.

Na avaliação de fontes do mercado os ativos da Amil são importantes, pois vai permitir dar escala a quem

comprar. "O nome do jogo em saúde é escala e sinergias. Quanto mais sinergias conseguir, mais

importante é a operação", explicou essa fonte.

Na avaliação de um executivo do setor, o mercado brasileiro é muito desafiador para empresas

estrangeiras. Ele aponta além da insegurança jurídica, uma cultura diferente na forma de fazer negócio.

Ele lembra que várias já tentaram operar no Brasil e saíram, como a Cigna, que vendeu a operadora

Amico, de planos de saúde para classe média, para própria Amil.

Procuradoras Rede D'Or e Dasa não quiserem se manifestar.

Dona da Amil, UnitedHealth se prepara para vender toda a operação no Brasil
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Número de profissionais de saúde afastados dobra em SP
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fomos juntos agora ver no telão os dados mais recentes da pandemia no brasil reunidos pelo consórcio

de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde dos estados e também no distrito federal de quinta

para sexta o brasil

tru duzentas e trinta e oito mortes por convide cem dessas mortes foram informadas pelo estado de são

paulo a secretaria de saúde do estado diz que isso não significa que as mortes ocorreram em vinte e

quatro horas mas que foram informados pelos municípios de quinta para sexta e que pode haver dados

represados o total no brasil são agora seiscentas e vinte mil oitocentas e quarenta e sete vítimas da

doença em vinte e quatro horas foram cento e dez mil e trinta e sete novos casos conhecidos o total

passa agora de vinte e dois milhões novecentos e vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro mais

precisamente a média de casos ela continua em alta expressiva o aumento foi de setecentos e quarenta

e três por cento em relação à média de duas semanas atrás esse é o maior aumento percentual da média

de casos desde o começo da pandemia na sua avaliação aqui no gráfico né a linha apontando alta muito

forte chegamos a sessenta e oito mil cento e sessenta novos casos conhecidos por dia a média de

mortes também está em alta quarenta e dois por cento são em média cento e trinta e oito mortes por dia

no brasil e no mapa a gente confere agora a situação pelo país dezessete estados estão com alta na

média de mortes quatro tem estabilidade cinco estados e o distrito federal aparecem com queda e a

gente vê como predomina agora o vermelho mais detalhes sobre a situação de seu estado você confere

de um ponto com ponto br barra coronavírus
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o hospital que é referência para doenças infecciosas em são paulo emílio ribas divulgou um número

impressionante setenta e seis por cento dos pacientes internados com convide não estão com a

vacinação completa em entrevista à globonews o infectologista jamal suleiman reforçou a importância da

vacinação é oito em cada dez pessoas que entraram são pessoas que ou não tomaram vacinou que têm

esquema vacinal incompleto o que é muito triste a gente fala isso para que as pessoas definitivamente

procurem as unidades de saúde faça o seu esquema vacinal a vacinação terei uma mente inseguras e

não vacinado o tenista número um do mundo novak djokovic voltou a ser detido hoje na austrália o sérvio

foi levado sob custódia para o hotel
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de volta com essa p dois sete horas e trinta e três minutos a vacinação contra a convide para as crianças

de cinco a onze anos começou hoje em santo andré e também em franco da rocha na grande são paulo

né aqui na capital os funcionários passaram o sábado preparando as unidades de saúde para receber as

crianças na segunda-feira já tá quase tudo pronto as unidades de saúde da capital receberam neste

sábado as vacinas que serão usadas na imunização das crianças cada frasquinho desse carrega dez

doses de esperança frasquinho laranja com dosagem menor do que a dos adultos mudança também nas

agulhas que são mais finas pra vacinar os pequenos mas o objetivo é o mesmo oferecer às crianças

o benefício que todos nós tivemos chance de ter durante esse ano quer nos proteger das formas graves

da corrida e dezenove de todas essas complicações essa proteção é tudo o que a avó quer logo pro

gabriel ele tem seis anos e é autista se vacinar prosseguem avena é justamente o que parado no meio

com meia do processo a vacina deu resultado a vacinação aqui na capital vai seguir o calendário do

governo do estado e começaram na segunda-feira crianças com comorbidades deficiência e também

indígenas e quilombolas serão imunizados até o dia dez de fevereiro são as datas em verde no

calendário também na segunda semana de fevereiro começa a vacinação para crianças que não estão no

grupo prioritário as datas em amarelo até ao final do mês serão reservadas para quem tem nove dez e

onze anos as datas para o início das outras idades ainda não foram divulgadas mas algumas cidades já

se anteciparam santo andré no abc paulista foi uma das primeiras cidades do estado a iniciar a vacinação

das crianças entre cinco e onze anos de idade a cidade recebeu três mil duzentas e oitenta doses da

vacina a partir delas estar nessa geladeira o primeiro dia de vacinação teve uma procura calma

aproximadamente trinta doses foram aplicadas mas a expectativa é de que o movimento aumente nos

próximos dias inclusive amanhã também tem vacina por aqui quem aproveitou logo o primeiro dia foi a

isabela ela tem uma doença rara e junto com suas inseparáveis princesas encarou a agulha sem medo o

motivo poder sair mais surpresa bela vacina representa liberdade pro coração de mãe tem significados

ainda mais especiais olha era tudo o que a gente mais queria nessa vida porque a garantia poder respirar

né tranquilo sabendo catava assinada as crianças vão estar vacinadas então isso não tem felicidade

maior em franco da rocha também teve vacina no braço das crianças hoje durante todo o dia a corajosa

paola recebeu os parabéns na hora de receber a carteirinha e ana clara nem fez cara feia ela tá feliz da

vida porque vai poder voltar pra escola acima de tudo depende até que eu não podia ser muito estou

muito feliz que a parabéns aí a criançada amanhã

Dia de vacinação pras crianças na grande SP
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e a vacinação no rio de janeiro já começou também dez crianças indígenas foram vacinadas na cidade de

maricá na região metropolitana da capital o rio que recebeu neste primeiro lote noventa e três mil e

quinhentas doses do imunizante da fas em vou trazer de volta agora sim o andré coelho para conversar

conosco andré boa tarde provar pra você essa vacinação em maricá foi uma cerimônia simbólica né de

ontem mas o calendário passa a começar mesmo a correr na segunda feira né é isso ricardo boa tarde

novamente boa tarde a todos a expectativa é mesmo de começar a vacinação para valer a partir de

segunda-feira aqui na capital e também em outros municípios jones a primeira criança vacinada aqui no

rio de janeiro uma menina indígena também de maricá é a sophia da silva ela tem oito anos recebeu o

imunizante numa cerimônia simbólica no município que aplicou a idosos em dez crianças indígenas de

cinco a onze anos de idade na aldeia mata verde bonita aqui na capital como eu disse começa na

segunda-feira vacinando meninas de onze anos de idade só aqui na cidade a capital nem a prefeitura

pretende vacinar quinhentas sessenta mil

crianças até o dia nove de fevereiro primeiro lote das doses infantis chegou aqui ao estado do rio ontem

após um pequeno atraso havia expectativa de vídeo avião acabou vindo de caminhão chegou em niterói

já começou a ser distribuída a esse carregamento começou a ser distribuído hoje mesmo pelos

municípios como ricardo diz pra gente noventa e três mil e quinhentas doses das vacinas pediátricas da

fazer a maior parte fica aqui pra capital trinta e três mil e novecentas e cinquenta grandes cidades aqui do

estado são gonçalo duque de caxias nova iguaçu campos de são joão de meriti niterói vão receber de

duas a cinco mil doses cada uma prece o começo da campanha é o restante vai ser distribuído pelos

outros municípios aqui do estado esse carregamento saiu hoje de manhã da central já de é de

armazenagem em niterói e já tá então sendo entregue nas cidades do estado enquanto isso o rio de

janeiro registrou mais um recorde no número de casos conhecidos de covil de dezenove pelo menos

dezesseis mil novas infecções foram contabilizadas a nas últimas vinte e quatro horas mais um dia de

recorde negativo nesse aspecto número de mortos foi aí de catorze é mais catorze vidas então perdidas

por novo coronavírus aos funcionários da área da saúde aqui no estado também já tão começando a

sofrer os impactos aí do aumento na quantidade de novas infecções é muitas unidades estão sofrendo

baixa na quantidade de trabalhadores é o caso do hospital federal cardoso fontes ele decidiu interromper

o atendimento de emergência por causa da quantidade de pessoas é infectadas e só cabe então

prejudicando o atendimento aos pacientes lembrando que a prefeitura do rio já abriu né já baixou um

decreto para que funcionários de outras áreas possam atuar por exemplo nos centros de testagem como

voluntários ganhando em cem reais por dia por causa da baixa e na quantidade de pessoas é que estão

infectadas aí com a convide dezenove nos últimos dias fica então alerta além da vacinação também pras

pessoas evitarem aglomerações usarem máscara e tomarem cuidado nesse momento né ricardo perfeito

andrea obrigado pelas informações ótimo trabalho
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cidade do rio de janeiro a campanha começa oficialmente na segunda-feira mas as primeiras doses

destinadas ao público infantil já foram aplicadas então vamos conversar com a rachel amorim que hoje

pegou a equipe foi pra rua e vai trazer as informações agora como é que foi o sinistro por aí e como que

deve ser então a sequência do calendário para a vacinação das crianças no rio raquel bem vinda brigada

evandro boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham olha evandro aqui no rio de janeiro a

vacinação infantil começou com crianças indígenas de maricá que um município da região metropolitana

quem deu início a este calendário infantil foi a pequena sofia da silva de onze anos ela saí de asinha linda

que a gente tem inclusive imagens dela recebendo a vacina da faz e ela foi a primeira imunizada no

estado e foi vacinada sob aplausos e também com o apoio da aldeia onde vive em maricá esse início com

as crianças indígenas foi o início simbólico da vacinação infantil como você disse evandro a vacinação

em massa das crianças no rio de janeiro começa na segunda-feira dia dezessete de janeiro é as noventa

e três mil e quinhentas doses da vacina da fazer entregues pelo ministério da saúde estão sendo

distribuídas durante todo fim de semana até amanhã aos noventa e dois municípios do estado e falando

aqui da capital fluminense foram entregues pouco mais de trinta e três mil doses uma quantidade

pequena seis por cento do quantitativo necessário para vacinar as mais de quinhentas e sessenta mil

crianças entre cinco e onze anos de idade que residem aqui na cidade do rio mas já dá pra ir dar início a

campanha de imunização na cidade do rio começam na segunda-feira com as meninas de onze anos de

idade na terça será a vez dos meninos também de onze anos e na quarta-feira a repescagem para essa

faixa etária o calendário vai ser sempre assim por faixa etária de forma escalonada em ordem

decrescente a meta no estado do rio de janeiro é vacinar ao todo um milhão e meio de crianças entre

cinco e onze anos de idade a dica para o papai para a mamãe é ficar atento aos canais oficiais das

prefeituras dos municípios para acompanhar o dia certinho de levar o filho ao posto eu volto com vocês

no estúdio é isso mesmo raquel imagino que os pais estejam ansiosos e aguardando o bastante para

proteger as crianças principalmente porque o período de volta aulas tá quase aí já batendo à porta e

muitos deles inclusive eu por exemplo também sou pai de uma menina de seis anos é estamos aí

aguardando pra que a gente consiga pelo menos começar essa imunização antes do retorno às aulas

quando há uma movimentação muito intensa de crianças e adolescente em todas as escolas do país

obrigado por enquanto rachel bom trabalho pra você lembrando então que vem por ordem decrescente

crianças com comorbidades tem prioridade neste momento assim como indígenas quilombolas por isso

que você acompanhou também uma indígena uma menina indígena tomando a dose da vacina ali no rio

de janeiro assim como aconteceu em são paulo no final desta semana e aí depois vem a ordem de idade

das crianças que também não convivam com pessoas ou em famílias em que haja alguém que possa

nem ter algum tipo de complicação por convide dezenove vem esses grupos primeiro aí depois onze e

dez anos nove e oito sete e seis e por fim os mais pequenininhos de cinco anos de idade a partir de

segunda-feira curitiba também começa a vacinar as crianças de cinco a onze anos as primeiras doses

serão então pra esses grupos que eu mencionei pra vocês agora iara maddy olhe como é que vai

funcionar a campanha por aí quantas doses

devem estar disponíveis neste primeiro momento com de tudo bem vinda oi fine boa tarde a você ótimo

sábado a todos que nos acompanham na segunda-feira dia dezessete de janeiro tem início a campanha

de imunização de crianças na capital paranaense num primeiro momento como tem acontecido em outros

lugares do país segunda-feira é dia de vacinação de crianças acamadas também aquelas

institucionalizadas e indígenas nesse primeiro momento na próxima segunda-feira equipes da secretaria

de saúde do município de curitiba vão até as crianças não há necessidade desses loucamente até por

Vacinação infantil no Brasil, contra a Covid
1/15/2022 | CNN SÁBADO/CNN BRASIL/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC938997834020000006F6B0A1EAE39CCB720F2AC9EF0556BB550E9E0482BD7F9E2BDD8B9CFBC0846835A38AEB1993D4227CD3A02C9DB0779A57C57EAEE877C8433A19407CE968EC2CE1986B9D6D92E057BAB6C1B51180310FCF529D0DA7E0756D007D428F77BDC164AF0BBC2672159AEA1C09BAC54B3267064


conta de algumas nem poderem sair né toda essa dificuldade devido ao fato de estarem acamadas na

terça feira daí tem início a vacinação de crianças com idade entre nove e onze anos com comorbidades

ou comorbidades que listadas e que garantem a preferência neste momento aquelas crianças que já

fazem o acompanhamento no sistema único de saúde pelo sus não precisam levar um comprovante só

há necessidade de acompanhamento do pai da mãe ou do responsável agora as crianças com idade

entre nove e onze anos que fazem acompanhamento na rede particular de saúde precisam levar um

documento do médico assinado esse documento já foi disponibilizado pelo crm conselho regional de

medicina pra que a vacinação aconteça atestando de fato a comorbidade em questão nesse primeiro

momento devem ser vacinadas cerca de nove mil e oitocentas cry crianças esse é o número de doses

recebidas até aqui pela capital paranaense mas a prefeitura estima que aproximadamente são cento e

sessenta e quatro mil crianças com idade entre cinco e onze anos portanto para expandir essa vacinação

só com a chegada de mais doses à capital paranaense o estado do paraná recebeu ontem sexta-feira

doses de vacina específica para o público infantil foram sessenta e cinco mil e quinhentas doses que

chegaram ao estado do paraná e só pra complementar a informação também que tem haver obviamente

com a vacinação de crianças em curitiba serão dez unidades de saúde específicas exclusivas para

vacinação desse público infantil são unidades diferentes daquelas onde a vacinação para o público adulto

também contra a convide dezanove até pra dar uma tranquilidade para todos que vão procurar este

serviço e para se informar os canais oficiais da prefeitura da capital paranaense evandro bem

interessante essa medida viu yara muito obrigado pelas informações bom trabalho pra você em curitiba a

gente continua girando a nossa reportagem para entender como vai funcionar a vacinação de crianças

em várias partes do país vamos agora pro centro oeste lá para goiânia a imunização vai começar também

pelas crianças de onze anos e os pontos vão funcionar a partir de segunda vou chamar marina demore oi

marina conte pra gente qual o tamanho do público que deva ser protegido nessa fase da campanha de

vacinação bem vinda do ataque para você acho que estamos sem o áudio da marina demore marina não

estamos conseguindo te ouvir agora eu sou eu aqui apenas no estúdio dá pra ouvir ela não não dá pra

ouvir marina demora e daqui a pouco ela volta então com as informações de goiânia do grupo que vai ser

vacinado das crianças que vão receber o imunizante à partir de segunda-feira começando o pa por

aquelas que têm ali onze anos de idade nesses grupos prioritários começou nei pra vocês e você vai ver

agora
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meio-dia e meia em brasília é muito boa tarde pra você está chegando agora por aqui estou ricardo abreu

de fatos companhia nesta tarde de sábado aqui na globonews depois de quase um mês de espera o

brasil começou a vacinar as crianças de cinco a onze anos o uso da vacina infantil da fas tinha sido

autorizado pela anvisa no dia dezesseis de dezembro a expectativa dos pais é que agora a imunização

avança pelo país um chama o repórter artur bernardes direto de brasília arthur boa tarde pra você

demorou mas as doses finalmente chegaram a todos os estados tudo bem ricardo boa tarde pra você e

um ótimo sábado pra todo mundo que acompanha a globonews exatamente bastante tempo é muita

demora para início da vacinação infantil como você mencionou ao quase um mês mas agora de acordo

com o ministério da saúde todos os estados já receberam as vacinas pediátricas fazer para começar a

imunização de crianças de cinco até onze anos de idade ao todo são mais de um milhão de doses mais

especificamente um milhão duzentas e quarenta e oito doses desse imunizante faz é pediátrico nem a

gente lembra que esse é um número muito pequeno em relação a quantidade de crianças que precisam

desse imunizante mas é importante para já começar esta vacinação ainda de acordo com o ministério da

saúde o último estado a receber essas vacinas foi um estado do acre que na madrugada deste sábado já

recebeu e portanto agora todos os estados estão aptos a começar esta vacinação por enquanto a gente

tem informação que três estados começaram a vacinação para crianças de cinco a onze anos são paulo

maranhão e pernambuco a lei também de outras localidades que hoje iniciaram a vacinação simbólica e

que ao longo da semana devem imunizar aí com mais quantidade essas crianças e a gente lembra

também que houve um atraso em relação à previsão inicial de entrega dessas doses é de acordo com o

secretário executivo do ministério da saúde rodrigo cruz houve problema para a entrega desses

imunizantes por parte da empresa aérea lathan que estava colaborando para fazer essa entrega de

vacina ouvi casos de corrida dezenove entre tripulantes e isso acabou atrapalhando e até cancelando

alguns vôos o secretário executivo também mencionou que a acionar os aviões da força aérea brasileira

seria inviável e talvez demoraria mas se isso fosse preciso né gente também lembra que a anvisa

aprovou o imunizante para crianças no dia dezesseis de dezembro primeiro lote chegou ao brasil agora

na quinta-feira dia treze ou seja houve uma demora muito grande diante desse atraso o ministério da

saúde anunciou uma antecipa antecipação de uma nova remessa de doses que estavam previstas que

estava previsto esta arremessa para chegar ao brasil no dia vinte de janeiro e agora de acordo com o

ministério da saúde deve chegar no dia dezesseis portanto amanhã o ministro da saúde marcelo queiroga

e a fazer anunciaram ontem que o brasil fechou mais um acordo com a empresa para compra de dez

milhões de novas doses desse imunizante pediátrico agora serão trinta milhões de doses disponíveis

para vacinação de crianças nesse primeiro trimestre vou pedir pra gente rodar uma tela uma arte agora

pra gente saber como é que ficam os números aí da distribuição por região nessa primeira tela vamos la

región

morte e recebeu cento e trinta e oito mil vacinas nordeste trezentas e cinquenta e quatro mil e novecentas

centro centro oeste cento e um mil e novecentas sudeste quatrocentas e oitenta e duas mil setecentas e

oitenta e a região sul fica com cento e sessenta e quatro mil e quatrocentas agora a gente pula para as

entregas por mês que o ministério da saúde promete aí nesse primeiro momento janeiro vai ter quatro

milhões trezentas e catorze mil doses o mês de fevereiro sete milhões duzentas e setenta e duas mil o

mês de março sendo oito milhões quatrocentos e dezoito mil e esse novo lote de vacinas nesta nova

remessa de dez milhões ainda não tem uma data para chegar de acordo com o ministério da saúde a

gente lembra que a população entre cinco e onze anos de idade no brasil são de vinte milhões de

crianças vinte milhões de pessoas e que para imunizar todas elas com duas doses serão necessárias
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quarenta milhões de vacinas algo que o ministério da saúde ainda não tem por enquanto trinta milhões

estão compradas desse imunizante e a gente lembra agora também qualquer ordem de prioridade como

não tenho munição de para todo mundo nesse primeiro momento o ministério da saúde fez uma escala

de prioridade nesta próxima tela gente vai ver isso em primeiro lugar crianças com deficiência

permanente ou comorbidades segundo indígenas e quilombolas depois em crianças que vivem com

pessoas de alto risco para a corrida e dezenove quarto crianças sem comorbidades em ordem

decrescente de idade então começando com onze anos de idade dez anos e assim sucessivamente

ricardo pois é nem arthur muitas cidades já avisando que vão precisar de um novo lote em breve para dar

continuidade a essa vacinação e você disse ainda que alguns estados já começaram esta vacinação hoje

e aí no distrito federal como é que vai ser esse cronograma olha ricardo brasília é um desses casos sim

viu a vacinação aqui está prevista para começar amanhã vai começar amanhã o distrito federal recebeu

do ministério da saúde pouco mais de dezesseis mil doses mas já informou que mesmo começando

amanhã é esses imunizantes podem acabar em um de-repente até em dois dias porque a quantidade é

muito pequena a gente tem aí dezesseis mil e trezentas doses que foram enviadas para uma população

de duzentas e sessenta e oito mil crianças nessa faixa etária entre cinco e onze anos de idade portanto aí

tem uma diferença muito grande de número e por isso também a secretaria de saúde do distrito federal é

fez uma escala de prioridade aí é seguindo a orientação do ministério da saúde portanto neste primeiro

momento a vacinação para crianças aqui no distrito federal ela vai pra crianças de onze anos apenas são

os meninos com um pouco mais de idade mais velhinhos no caso né novinhos porém com onze anos

crianças de cinco a onze anos com comorbidades e também crianças de cinco a onze anos sob tutela do

estado da pra perceber que a escala na escalonado nessas três faixas aí para que as pessoas consigam

aí seguir essa escala de prioridade e a gente lembra que as comorbidades relação muitas previstas para

a criança a gente reforça que o bastante da globonews que está com alguma dúvida tem uma matéria

completinha lá no jô falando sobre isso e citou algumas a maioria dessas comorbidades e de crianças aí

que entram nessa escala do ministério da saúde são problemas cardiológicos infantis como por exemplo

hipertensão arterial insuficiência cardíaca cardiopatia hipertensão síndromes coronarianas além também

de diabetes pneumonias graves tem uma lista bem extensa lá ricardo então pra checar certinho qualquer

tipo de comorbidades ela conta do ministério da saúde é só acessar o nosso portal gion voto com você

perfeito arthur obrigado pelas informações daqui a pouquinho a gente volta a se falar da já tem como da

uma olhada em conectar a vacinação não combate a convite em algumas
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Afirma-se que apreciar o sabor intenso de um gorgonzola ou comer um camembert maduro antes de

dormir causa sonhos estranhos ou até pesadelos. Mas os queijos realmente podem influenciar o que

acontece enquanto dormimos?

Temos uma estranha relação com os queijos.

Muitas vezes, eles são um dos alimentos preferidos das pessoas - existem festivais totalmente dedicados

aos queijos. Provar queijos e harmonizá-los com vinhos, molhos e biscoitos tornou-se uma forma de arte.

E também sabemos que ele contém gordura saturada e comer muito queijo pode prejudicar nossa saúde.

Mas algumas pessoas argumentam que o queijo tem um lado sombrio ainda mais surpreendente - ele

pode afetar o nosso cérebro enquanto dormimos. Comer queijo tarde da noite, dizem, faz com que as

pessoas tenham sonhos estranhos.

Em 1964, um pesquisador observou que um paciente parou de ter pesadelos quando abandonou o hábito

de comer 30 a 50 gramas de queijo cheddar todas as noites.

Mais recentemente, o extinto Conselho Britânico do Queijo financiou um estudo em 2005 e concluiu que

comer queijos azuis, como o gorgonzola e o roquefort, causa sonhos intensos, enquanto o queijo cheddar

faz com que as pessoas sonhem com celebridades. O estudo não foi exatamente consistente do ponto de

vista científico, nem foi publicado em revistas revisadas por outros cientistas, mas suas conclusões

ajudaram a perpetuar a crença de que o queijo pode influenciar o conteúdo dos nossos sonhos.

Não existem evidências sólidas de que os queijos causem pesadelos — nem, de fato, grandes

comprovações de que essa teoria esteja errada. Mas o predomínio dessa teoria poderá ser suficiente

para que ela se torne verdade, segundo Tore Nielsen, professor de psiquiatria da Universidade de

Montreal, no Canadá, e diretor do laboratório de sonhos e pesadelos da instituição.

"Apenas saber que o queijo afeta os pesadelos poderá induzir sonhos, pois as pessoas são

sugestionáveis", afirma ele.

Outra explicação indireta é o alto teor de lactose do queijo. Em um estudo conduzido por Nielsen em

2015, apenas 17% das pessoas afirmaram que seus sonhos são aparentemente influenciados pela

alimentação, mas os laticínios foram os alimentos mais frequentemente relatados como causadores de

sonhos perturbadores.

"É muito possível que esses efeitos se devessem a pessoas portadoras de intolerância à lactose",

segundo ele. "É como um efeito indireto no qual a lactose produz sintomas como gases, inchaços e

diarreia — que influenciam os sonhos, baseados em fontes somáticas como essas. E, mesmo se você

tiver algum tipo de intolerância, pode acontecer de você comer esses alimentos de vez em quando."

Mas não há evidências que sustentem a teoria de que os laticínios influenciam os sonhos na população

em geral. E essa teoria contradiz as observações que deram ao leite de vaca — que também contém alto

teor de lactose — a fama oposta de ajudar-nos a dormir. Uma pesquisa recente de 14 estudos e testes de

controle aleatorizados conduzidos entre 1974 e 2019 indicou que, como parte de uma dieta balanceada, o

leite e laticínios podem melhorar a qualidade do sono.

A reputação do queijo de induzir sonhos intensos poderá também ser explicada, ao menos na Europa,

pela tradição de comer queijo durante a última refeição da noite. Comer qualquer alimento tarde da noite

poderá afetar a qualidade do sono e muitas vezes o queijo pode acabar levando a culpa sozinho.

"Para ter uma boa noite de sono, a temperatura do seu corpo precisa cair em um grau", segundo o

especialista independente do sono Neil Stanley. "Normalmente não temos problemas com isso, mas, se

você comer muita gordura ou açúcar tarde da noite, você precisará queimar as calorias, o que cria calor.

Durante o dia, você pode queimar essas calorias. Mas, à noite, o seu corpo não quer trabalhar", explica
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ele.

A temperatura do nosso corpo varia enquanto dormimos e, se esse equilíbrio não for mantido, o nosso

sono pode ser prejudicado. Comer tarde da noite, por exemplo, causa aumento da temperatura corporal

na hora de dormir, o que pode prejudicar o nosso sono.

Basicamente, se estivermos acordando mais durante a noite, isso pode significar que estamos nos

lembrando mais dos nossos sonhos. Um estudo concluiu que as pessoas mais propensas a lembrar-se

dos seus sonhos acordam mais durante a noite e demoram mais para voltar a dormir.

Uma análise de evidências concluiu que a frequência dos pesadelos está relacionada, em parte, aos

distúrbios do sono, enquanto outras evidências sugerem que as pessoas que têm pior qualidade de sono

sofrem mais com pesadelos.

"Uma razão pela qual o queijo e os pesadelos andam juntos é porque comer mais tarde antes de dormir

apresenta grandes possibilidades de prejudicar o sono e o queijo pode ser de difícil digestão", afirma

Charlotte Gupta, pesquisadora da Universidade Central de Queensland, na Austrália, que recentemente

publicou uma análise da relação entre a alimentação e o sono.

Mas existem algumas pesquisas que sugerem que, embora comer refeições noturnas altamente

energéticas possa elevar a nossa temperatura corporal ao longo da noite, isso não significa

necessariamente uma noite de sono ruim.

Sabe-se que o aumento da temperatura corporal afeta os nossos sonhos de outras formas. Há muito

tempo, as febres são associadas a sonhos intensos e alucinações. Estudos de sonhos durante acessos

de febre sugeriram que eles tendem a ser mais bizarros que os sonhos em temperatura normal.

Mas ainda é preciso pesquisar se o queijo é capaz de induzir aumento suficiente da temperatura corporal

para induzir sonhos como os verificados em acessos de febre.

A boa notícia é que alguns alimentos podem nos ajudar a ter melhor qualidade de sono e talvez nos

tornar menos propensos a nos lembrar dos pesadelos. Estudos concluíram que comer kiwi pode trazer

uma noite de sono com menos perturbações, pois ele é uma boa fonte de serotonina. Já um outro estudo

menor encontrou os mesmos efeitos com suco de cereja.

Em um estudo, Gupta concluiu que as pessoas com alimentação mais próxima da dieta mediterrânea -

rica em frutas, legumes, verduras e castanhas - têm a melhor qualidade de sono. "O mecanismo por trás

desse efeito deve-se provavelmente à composição desses alimentos. Muitos contêm melatonina, que é

um hormônio promotor do sono", segundo ela.

Marie-Pierre St-Onge, professora de medicina nutricional do Centro Médico Irving da Universidade

Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, concluiu que as pessoas com alimentação saudável que

atendiam às recomendações nutricionais demoravam a metade do tempo para dormir que com sua

alimentação normal, que continha mais açúcar e gordura saturada e menos fibras.

"Aparentemente, o consumo de alimentos com maior teor de fibras e alimentos vegetais e menor teor de

açúcar e gordura saturada melhora o nosso sono", segundo St-Onge. O queijo contém baixo teor de

fibras e muita gordura saturada - mas não mais que muitos outros alimentos que consumimos, como os

alimentos processados.

Não existem muitas pesquisas sobre os mecanismos por trás da qualidade da alimentação e do sono,

mas eles podem estar relacionados com o triptofano, um nutriente envolvido na síntese do hormônio

melatonina em nossos corpos. O triptofano é liberado à noite e está relacionado com o sono. Ele é

encontrado em alimentos ricos em proteínas, incluindo queijo e também carne — especialmente carne de

peru — além do peixe, trigo sarraceno, aveia e tofu.
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Fora da área científica, esta pode ter sido a origem de algumas das histórias de terror mais antigas que

conhecemos. Bram Stoker, por exemplo, aparentemente inspirou-se em um sonho intenso que teve

depois de comer caranguejos para escrever Drácula. Já a história do Sr. Jekyll e do Dr. Hyde pode haver

ocorrido para Robert Louis Stevenson em um sonho após um farto lanche, tarde da noite.

E não existem evidências que demonstrem a melhor hora do dia para comer alimentos ricos em

triptofano, segundo St-Onge. Algumas pesquisas concluíram que comer tarde da noite é ruim para o

nosso sono, possivelmente porque o estômago cheio ao dormir pode causar desconforto, segundo os

pesquisadores, ou o teor mais alto de açúcar no sangue por comer tarde da noite pode afetar os padrões

do sono.

Mas comer os alimentos certos perto da hora de dormir pode realmente trazer uma boa noite de sono.

"Comer perto da hora de dormir não é algo que incentivamos, mas, se você o fizer, é melhor comer

alimentos que sabemos que são mais propensos a melhorar o sono", segundo Charlotte Gupta. Eles

poderão incluir alimentos ricos em triptofano, segundo ela, como carne, peixe e tofu.

A qualidade do nosso sono também poderá ser afetada pela forma como comemos queijo e outros

alimentos, e não apenas pelo conteúdo da nossa alimentação. Gupta concluiu na sua pesquisa, por

exemplo, que a falta de horários normais para as refeições também pode prejudicar a qualidade do nosso

sono.

Ir para a cama com fome e sede poderá também causar sonhos mais intensos, segundo a pesquisa de

Tore Nielsen. "Os pacientes que relataram manter períodos mais longos entre as refeições tiveram

sonhos mais intensos — e sabemos que o jejum é historicamente associado a sonhos intensos", segundo

ele. Mas isso é baseado em crenças espirituais e não em evidências científicas.

Nielsen também encontrou outras possíveis formas em que os nossos comportamentos alimentares

influenciam nossos sonhos, incluindo dietas, compulsão alimentar e alimentação movida pelas emoções -

mas ele afirma que os dados são limitados. Segundo sua pesquisa, os "comedores intuitivos", cujo

consumo de alimentos é dirigido pela fome e não pela emoção, aparentemente também têm sonhos mais

positivos.

Para Nielsen, são necessários estudos de laboratório nos quais as pessoas recebem alimentos

específicos antes de irem dormir para testar essas hipóteses. Mas esta seria uma pesquisa delicada.

Quando tomada para análise, a relação entre o queijo e os pesadelos parece ter tantos buracos quanto

um queijo suíço. Mas evidências mais genéricas indicam que aquilo que comemos — e de que forma nos

alimentamos — poderá fazer a diferença entre uma boa noite de sono e uma noite terrível.

O importante é que podemos tentar melhorar o nosso sono mudando a alimentação, segundo St-Onge.

"As pessoas devem prestar atenção ao que elas comem durante o dia e como elas se sentem e dormem,

alterando o que for necessário", afirma ela.

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
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O queijo tem fama de induzir pesadelos ou sonhos intensos quando consumido tarde da noite. Mas isso

tem alguma comprovação?

Afirma-se que apreciar o sabor intenso de um gorgonzola ou comer um camembert maduro antes de

dormir causa sonhos estranhos ou até pesadelos. Mas os queijos realmente podem influenciar o que

acontece enquanto dormimos?

Temos uma estranha relação com os queijos.

Muitas vezes, eles são um dos alimentos preferidos das pessoas —existem festivais totalmente

dedicados aos queijos. Provar queijos e harmonizá-los com vinhos, molhos e biscoitos tornou-se uma

forma de arte. E também sabemos que ele contém gordura saturada e comer muito queijo pode

prejudicar nossa saúde.

Mas algumas pessoas argumentam que o queijo tem um lado sombrio ainda mais surpreendente —ele

pode afetar o nosso cérebro enquanto dormimos. Comer queijo tarde da noite, dizem, faz com que as

pessoas tenham sonhos estranhos.

Em 1964, um pesquisador observou que um paciente parou de ter pesadelos quando abandonou o hábito

de comer 30 a 50 gramas de queijo cheddar todas as noites.

Mais recentemente, o extinto Conselho Britânico do Queijo financiou um estudo em 2005 e concluiu que

comer queijos azuis, como o gorgonzola e o roquefort, causa sonhos intensos, enquanto o queijo cheddar

faz com que as pessoas sonhem com celebridades. O estudo não foi exatamente consistente do ponto de

vista científico, nem foi publicado em revistas revisadas por outros cientistas, mas suas conclusões

ajudaram a perpetuar a crença de que o queijo pode influenciar o conteúdo dos nossos sonhos.

Não existem evidências sólidas de que os queijos causem pesadelos —nem, de fato, grandes

comprovações de que essa teoria esteja errada. Mas o predomínio dessa teoria poderá ser suficiente

para que ela se torne verdade, segundo Tore Nielsen, professor de psiquiatria da Universidade de

Montreal, no Canadá, e diretor do laboratório de sonhos e pesadelos da instituição.

"Apenas saber que o queijo afeta os pesadelos poderá induzir sonhos, pois as pessoas são

sugestionáveis", afirma ele.

Outra explicação indireta é o alto teor de lactose do queijo. Em um estudo conduzido por Nielsen em

2015, apenas 17% das pessoas afirmaram que seus sonhos são aparentemente influenciados pela

alimentação, mas os laticínios foram os alimentos mais frequentemente relatados como causadores de

sonhos perturbadores.

"É muito possível que esses efeitos se devessem a pessoas portadoras de intolerância à lactose",

segundo ele. "É como um efeito indireto no qual a lactose produz sintomas como gases, inchaços e

diarreia —que influenciam os sonhos, baseados em fontes somáticas como essas. E, mesmo se você

tiver algum tipo de intolerância, pode acontecer de você comer esses alimentos de vez em quando."

Mas não há evidências que sustentem a teoria de que os laticínios influenciam os sonhos na população

em geral. E essa teoria contradiz as observações que deram ao leite de vaca —que também contém alto

teor de lactose— a fama oposta de ajudar-nos a dormir. Uma pesquisa recente de 14 estudos e testes de

controle aleatorizados conduzidos entre 1974 e 2019 indicou que, como parte de uma dieta balanceada, o

leite e laticínios podem melhorar a qualidade do sono.

A reputação do queijo de induzir sonhos intensos poderá também ser explicada, ao menos na Europa,

pela tradição de comer queijo durante a última refeição da noite. Comer qualquer alimento tarde da noite

poderá afetar a qualidade do sono e muitas vezes o queijo pode acabar levando a culpa sozinho.

"Para ter uma boa noite de sono, a temperatura do seu corpo precisa cair em um grau", segundo o
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especialista independente do sono Neil Stanley. "Normalmente não temos problemas com isso, mas, se

você comer muita gordura ou açúcar tarde da noite, você precisará queimar as calorias, o que cria calor.

Durante o dia, você pode queimar essas calorias. Mas, à noite, o seu corpo não quer trabalhar", explica

ele.

A temperatura do nosso corpo varia enquanto dormimos e, se esse equilíbrio não for mantido, o nosso

sono pode ser prejudicado. Comer tarde da noite, por exemplo, causa aumento da temperatura corporal

na hora de dormir, o que pode prejudicar o nosso sono.

Basicamente, se estivermos acordando mais durante a noite, isso pode significar que estamos nos

lembrando mais dos nossos sonhos. Um estudo concluiu que as pessoas mais propensas a lembrar-se

dos seus sonhos acordam mais durante a noite e demoram mais para voltar a dormir.

Uma análise de evidências concluiu que a frequência dos pesadelos está relacionada, em parte, aos

distúrbios do sono, enquanto outras evidências sugerem que as pessoas que têm pior qualidade de sono

sofrem mais com pesadelos.

"Uma razão pela qual o queijo e os pesadelos andam juntos é porque comer mais tarde antes de dormir

apresenta grandes possibilidades de prejudicar o sono e o queijo pode ser de difícil digestão", afirma

Charlotte Gupta, pesquisadora da Universidade Central de Queensland, na Austrália, que recentemente

publicou uma análise da relação entre a alimentação e o sono.

Mas existem algumas pesquisas que sugerem que, embora comer refeições noturnas altamente

energéticas possa elevar a nossa temperatura corporal ao longo da noite, isso não significa

necessariamente uma noite de sono ruim.

Sabe-se que o aumento da temperatura corporal afeta os nossos sonhos de outras formas. Há muito

tempo, as febres são associadas a sonhos intensos e alucinações. Estudos de sonhos durante acessos

de febre sugeriram que eles tendem a ser mais bizarros que os sonhos em temperatura normal.

Mas ainda é preciso pesquisar se o queijo é capaz de induzir aumento suficiente da temperatura corporal

para induzir sonhos como os verificados em acessos de febre.

A boa notícia é que alguns alimentos podem nos ajudar a ter melhor qualidade de sono e talvez nos

tornar menos propensos a nos lembrar dos pesadelos. Estudos concluíram que comer kiwi pode trazer

uma noite de sono com menos perturbações, pois ele é uma boa fonte de serotonina. Já um outro estudo

menor encontrou os mesmos efeitos com suco de cereja.

Em um estudo, Gupta concluiu que as pessoas com alimentação mais próxima da dieta mediterrânea -

rica em frutas, legumes, verduras e castanhas - têm a melhor qualidade de sono. "O mecanismo por trás

desse efeito deve-se provavelmente à composição desses alimentos. Muitos contêm melatonina, que é

um hormônio promotor do sono", segundo ela.

Marie-Pierre St-Onge, professora de medicina nutricional do Centro Médico Irving da Universidade

Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, concluiu que as pessoas com alimentação saudável que

atendiam às recomendações nutricionais demoravam a metade do tempo para dormir que com sua

alimentação normal, que continha mais açúcar e gordura saturada e menos fibras.

"Aparentemente, o consumo de alimentos com maior teor de fibras e alimentos vegetais e menor teor de

açúcar e gordura saturada melhora o nosso sono", segundo St-Onge. O queijo contém baixo teor de

fibras e muita gordura saturada - mas não mais que muitos outros alimentos que consumimos, como os

alimentos processados.

Não existem muitas pesquisas sobre os mecanismos por trás da qualidade da alimentação e do sono,

mas eles podem estar relacionados com o triptofano, um nutriente envolvido na síntese do hormônio
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melatonina em nossos corpos. O triptofano é liberado à noite e está relacionado com o sono. Ele é

encontrado em alimentos ricos em proteínas, incluindo queijo e também carne —especialmente carne de

peru— além do peixe, trigo sarraceno, aveia e tofu.

Fora da área científica, esta pode ter sido a origem de algumas das histórias de terror mais antigas que

conhecemos. Bram Stoker, por exemplo, aparentemente inspirou-se em um sonho intenso que teve

depois de comer caranguejos para escrever Drácula. Já a história do Sr. Jekyll e do Dr. Hyde pode haver

ocorrido para Robert Louis Stevenson em um sonho após um farto lanche, tarde da noite.

E não existem evidências que demonstrem a melhor hora do dia para comer alimentos ricos em

triptofano, segundo St-Onge. Algumas pesquisas concluíram que comer tarde da noite é ruim para o

nosso sono, possivelmente porque o estômago cheio ao dormir pode causar desconforto, segundo os

pesquisadores, ou o teor mais alto de açúcar no sangue por comer tarde da noite pode afetar os padrões

do sono.

Mas comer os alimentos certos perto da hora de dormir pode realmente trazer uma boa noite de sono.

"Comer perto da hora de dormir não é algo que incentivamos, mas, se você o fizer, é melhor comer

alimentos que sabemos que são mais propensos a melhorar o sono", segundo Charlotte Gupta. Eles

poderão incluir alimentos ricos em triptofano, segundo ela, como carne, peixe e tofu.

A qualidade do nosso sono também poderá ser afetada pela forma como comemos queijo e outros

alimentos, e não apenas pelo conteúdo da nossa alimentação. Gupta concluiu na sua pesquisa, por

exemplo, que a falta de horários normais para as refeições também pode prejudicar a qualidade do nosso

sono.

Ir para a cama com fome e sede poderá também causar sonhos mais intensos, segundo a pesquisa de

Tore Nielsen. "Os pacientes que relataram manter períodos mais longos entre as refeições tiveram

sonhos mais intensos —e sabemos que o jejum é historicamente associado a sonhos intensos", segundo

ele. Mas isso é baseado em crenças espirituais e não em evidências científicas.

Nielsen também encontrou outras possíveis formas em que os nossos comportamentos alimentares

influenciam nossos sonhos, incluindo dietas, compulsão alimentar e alimentação movida pelas emoções -

mas ele afirma que os dados são limitados. Segundo sua pesquisa, os "comedores intuitivos", cujo

consumo de alimentos é dirigido pela fome e não pela emoção, aparentemente também têm sonhos mais

positivos.

Para Nielsen, são necessários estudos de laboratório nos quais as pessoas recebem alimentos

específicos antes de irem dormir para testar essas hipóteses. Mas esta seria uma pesquisa delicada.

Quando tomada para análise, a relação entre o queijo e os pesadelos parece ter tantos buracos quanto

um queijo suíço. Mas evidências mais genéricas indicam que aquilo que comemos— e de que forma nos

alimentamos —poderá fazer a diferença entre uma boa noite de sono e uma noite terrível.

O importante é que podemos tentar melhorar o nosso sono mudando a alimentação, segundo St-Onge.

"As pessoas devem prestar atenção ao que elas comem durante o dia e como elas se sentem e dormem,

alterando o que for necessário", afirma ela.

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.
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O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou à CNN, neste sábado (16), que acompanha o caso de

cerca de 40 crianças na Paraíba que receberam equivocadamente vacinas vencidas e de adultos. “Por

isso, é importante ter cautela na aplicação das doses. O Ministério da Saúde acompanha todos os

eventos adversos relacionados com as vacinas contra a Covid-19“, afirmou.

Quem também se manifestou sobre o ocorrido foi a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa

informou à CNN que “a apuração das circunstâncias da vacinação está em curso. Somente após, a

Agência poderá avaliar ações”.

Mais cedo, a secretaria de Saúde da Paraíba informou que as crianças vacinadas apresentaram reações

leves, como febre e dor no local da injeção. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público

Federal da Paraíba.

O erro ocorreu em uma UBS do município paraibano de Lucena. A história veio à tona após uma mãe

publicar nas redes sociais um vídeo do cartão de vacinas dos filhos

com a informação de que eles foram vacinados contra o coronavírus no início de janeiro, portanto antes

da chegada das doses corretas da vacina infantil no Brasil.

As vacinas corretas desembarcaram no país na madrugada de quinta-feira (13). As doses de Pfizer,

específicas para crianças, vem em frascos na cor laranja para evitar confusão com as vacinas adultas de

embalagem azul. Desde o início da vacinação, com as doses corretas, o Ministério da Saúde e a Anvisa

não registraram erros.
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O diabetes costuma ser chamado de doença silenciosa porque metade dos pacientes não sabem da

presença dele e muitas vezes só descobrem isso tarde demais. Não é incomum que a pergunta "você

tem diabetes?" interrompa a fundoscopia (exame de fundo de olho) em consultório oftalmológico e a

resposta seja um "não que eu saiba, doutor". "E nesse momento o paciente é salvo pelo oftalmologista",

conta à BBC News Brasil a médica endocrinologista Rosane Kupfer, membro do departamento de

doenças oculares da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Outro caso comum de descoberta por acaso do diabetes silencioso é a disfunção erétil (ou impotência

sexual). Há diversos fatores associados à dificuldade de o pênis ficar ou permanecer ereto, mas o

excesso de glicose no sangue também pode lesionar pequenos vasos e dificultar a circulação de sangue

no corpo todo, inclusive no pênis. Estima-se que esse mal afete metade dos homens com diabetes e seja

a principal causa de disfunção sexual.

Mas por que o diabetes, um problema ligado à taxa de açúcar no sangue que afeta 17 milhões de

pessoas no Brasil com idades entre 20 e 79 anos, pode impactar diversos órgãos do corpo, como os

olhos e o pênis?

Primeiro, é preciso entender o que é o diabetes, mas em seguida a BBC News Brasil trará detalhes de

sintomas e tratamentos dos impactos da doença na saúde sexual de homens e de mulheres também,

além daquela que talvez seja a mais temida das consequências pelos pacientes: a cegueira.

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Sociedade Brasileira de Diabetes,

um pâncreas em condições normais produz hormônios que regulam o nível de açúcar no sangue. Essa

taxa varia quando se ingere um alimento, por exemplo. Mas no caso do diabetes mellitus, o corpo se

torna incapaz de controlar esses níveis de glicose no sangue por não ter o suficiente ou não conseguir

usar direito o hormônio que faz essa regulação, a famosa insulina. Isso leva a diversos desdobramentos

problemáticos no corpo, entre eles doenças nos olhos que podem levar à cegueira e a disfunção sexual

em homens e mulheres.

Os dois tipos principais de diabetes são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 frequentemente é diagnosticado na

infância e na adolescência por fatores genéticos e sintomáticos, como sede e fome constantes, vontade

frequente de urinar, cansaço, fraqueza, perda de peso e mudança de humor.

O tipo 2, que afeta 90% das pessoas com diabetes, têm poucos sintomas ou até nenhum e se caracteriza

geralmente por seu surgimento mais lento e gradual. Por praticamente não ter sintomas, este é o tipo

considerado silencioso que pode ser descoberto por acaso num exame oftalmológico ou por episódios de

disfunção sexual. A principal causa (ou fator de risco) do tipo 2 é a obesidade.

O diabetes pode interferir de várias formas no funcionamento do organismo humano, mas isso se dá

principalmente por duas vias: neurológica, porque o diabetes mexe com os nervos que regulam o

funcionamento do corpo, e cardiovascular, pois piora a circulação do sangue — danos nos vasos

sanguíneos podem provocar complicações nos olhos e também na função sexual.

"O diabetes é uma doença que afeta as estruturas vasculares do organismo, e essas estruturas

vasculares são responsáveis por levar oxigênio para as células. Então, quando você tem a oclusão

(bloqueio) de um vaso, vai faltar oxigênio para um determinado órgão, para um determinado tipo de

célula, para todo o organismo", explica Kupfer, da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Especialistas lembram que, em 90% dos casos, todas essas doenças e consequências poderiam ser

prevenidas ou atenuadas com mudanças na alimentação inadequada e sedentarismo. Ou seja, com

alimentação saudável e prática regular de exercícios físicos.

Diabetes e disfunção sexual masculina e feminina
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Como citado acima, o diabetes pode interferir de várias formas no funcionamento do pênis, mas em

linhas gerais são duas: a primeira é a neurológica porque o diabetes pode mexer com os nervos que

regulam o funcionamento de órgãos como o pênis, por exemplo.

A segunda é a cardiovascular, devido a uma piora da circulação sanguínea que leva a um pior

funcionamento do bombeamento de sangue para dentro do pênis, o que aumenta a pressão e gera a

rigidez no ato sexual.

A disfunção erétil (a incapacidade que o homem tem de ter ou manter uma ereção suficiente para

atividade sexual satisfatória) afeta mais da metade dos homens com diabetes, segundo uma análise de

145 estudos sobre o tema que foi publicada em 2017 na revista científica Diabetic Medicine. O diabetes é

a principal causa de disfunção erétil em adultos.

"O homem pode ter uma falha, brochar (como se diz popularmente) de vez em quando. É normal porque

ninguém é uma máquina", diz à BBC News Brasil o médico Eduardo de Paula Miranda, diretor do

departamento de andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Quando isso pode ser um problema de

saúde? "Quando começa a ser persistente, falhas umas atrás da outra, ao longo tempo e começa a

interferir na qualidade de vida do sujeito", responde ele.

No caso dos homens, quando acontecem alterações nesses vasos sanguíneos e nos nervos do pênis, a

ereção enfrenta obstáculos por causa do estreitamento das artérias e da diminuição da circulação do

sangue — e as terminações nervosas responsáveis pelo desejo sexual também podem ser afetadas.

Nesse caso de problemas de irrigação sanguínea, o pênis acaba com dificuldades de ficar e permanecer

ereto. E a partir de então é recomendado que esse paciente também procure um médico especialista

para avaliar o aparelho cardiovascular, explica Kupfer, da Sociedade Brasileira de Diabetes. "Ali pode

haver pista para outros acometimentos do diabetes."

A excitação sexual, é importante ressaltar, está ligada aos mais diversos aspectos, como estímulo visual,

imaginação, toque e cheiro. Quando há um problema recorrente de impotência, especialistas ressaltam a

importância de que seja feita também uma consulta médica a dois, quando se é um casal, pois as

causas, além do diabetes, geralmente são orgânicas, psicogênicas (transtornos mentais) ou sexuais.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que a sexualidade é influenciada pela interação de

alguns fatores, como biológicos, psicológicos, socioeconômicos, políticos, culturais, éticos, legais,

históricos, religiosos e espirituais. Há também outras questões envolvidas, segundo especialistas, como

identidades de gênero, sexo, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução.

Além de efeitos colaterais de remédios (como alguns para hipertensão) e de procedimentos cirúrgicos na

bexiga ou na próstata. Recomenda-se que o diagnóstico seja feito apenas por médicos especializados.

Esse problema, porém, não afeta apenas homens e pênis. As mulheres também sofrem com o impacto

do diabetes na função sexual, mas esse tema raramente é discutido, estudado ou divulgado.

Para Nick Oliver, especialista em metabolismo e diabetes da Universidade Imperial College London, no

Reino Unido, há diversas razões para isso. Em editorial publicado na Diabetic Medicine, explica que há

falta de compreensão sobre mudanças na função sexual feminina em decorrência do diabetes,

desconforto em abordar o tema, tanto pela paciente quanto pelo profissional de saúde, e, por fim, falta de

intervenções médicas com comprovação científica para tratar a disfunção sexual feminina.

Um estudo assinado por sete pesquisadores da Bélgica, Holanda e Austrália, publicado em 2021 pela

mesma Diabetic Medicine, apontou que 36% das mulheres com diabetes tipo 1 relataram disfunção

sexual, número maior que mulheres com diabetes tipo 2 e muito próximo ao número de homens com

diabetes e impotência. Um estudo na Noruega, com menos pacientes, chegou a apontar a incidência de
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disfunção sexual em mais de 50% das mulheres com diabetes do tipo 1.

Tratamentos para disfunção sexual ligada ao diabetes

Para Miranda, da Sociedade Brasileira de Urologia, "o controle estrito e rigoroso do diabetes é

fundamental para prevenir complicações da saúde sexual do homem e da mulher". Ele explica que a

saúde sexual tanto masculina quanto feminina está associada à saúde geral deles, e a prevenção passa

pelo controle de comorbidades e da saúde física e emocional do paciente (mais especificamente

alimentação saudável, atividade física regular, sono de qualidade e redução do estresse).

"A saúde mental também é um dos grandes determinantes da saúde sexual", afirma Miranda. "Existe um

problema na disfunção erétil que é: não importa o que levou o paciente a falhar, mas uma vez que ele

falha, isso começa a afetar muito a autoestima e a autoconfiança dele, e então entra um componente

psicológico muito importante que agrava ainda mais o problema."

Os tratamentos da disfunção erétil podem ser de dois tipos: os não medicamentosos e os

medicamentosos.

Os primeiros giram em torno de terapias. É sempre indicado que esse paciente tenha suporte terapêutico

para lhe ajudar a lidar com o estresse, excesso de adrenalina e preocupação, que atrapalham a ereção.

No caso das abordagens medicamentosas, para homens há remédios disponíveis no mercado que são

capazes de melhorar a duração, rigidez e capacidade de manter a ereção por mais tempo. "Eles

melhoraram a circulação de sangue no pênis e aumentam a pressão dentro dos corpos cavernosos que

são as câmeras da ereção", explica Miranda.

Há pelo menos sete medicamentos disponíveis com diferentes características, sendo o mais comum o

sildenafil (Viagra). Miranda alerta, no entanto, que esse comprimidos podem não funcionar no caso de

pacientes com diabetes descontrolados e problemas mais severos nos nervos. "Muitas vezes esse

paciente precisa ir para tratamentos farmacológicos mais intensivos ou invasivos, como as injeções que

são administradas no próprio pênis na hora da relação sexual para poder ter uma ereção."

A disfunção erétil aumenta com o passar da idade, mesmo sem diabetes. Em geral, a partir dos 45 anos,

há maior ocorrência de homens com problemas de ereção. No caso do paciente com diabetes, quanto

mais tempo ele enfrenta essa doença, maior é a chance de ele desenvolver problemas de ereção mais

cedo ou mais severo. Isso pode ser atenuado caso o diabetes esteja sob controle.

Por que diabetes pode causar doenças nos olhos e até cegueira

Segundo o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais dos Estados Unidos, o diabetes

afeta os olhos quando a taxa de glicose no sangue está muito alta e pode causar quatro doenças

oculares: retinopatia diabética, edema macular diabético, catarata e glaucoma.

Uma pessoa com diabetes têm duas vezes mais chances de ter catarata e glaucoma, que pode ser uma

complicação da retinopatia diabética que danifica o nervo óptico (estrutura do sistema nervoso que

conecta o olho ao cérebro). Ambas as doenças, quando não tratadas, podem levar à perda de visão.

A cegueira é considerada uma das complicações mais graves e temidas do diabetes. "Se você perguntar

para esse paciente qual é o seu maior temor, a maioria vai dizer 'eu não quero ficar cego'", explica

Kupfer, da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Mas como a lesão chega a esse ponto? No caso da retinopatia diabética, Rodrigo Jorge, professor da

USP Ribeirão Preto, explica que a glicose em excesso no sangue machuca uma célula chamada pericito,

que dá suporte ao menor vaso presente na retina, o capilar. Essa é uma das primeiras alterações nos

tecidos humanos causadas pela doença.

Perdendo esse suporte e com a morte dessas células, ocorre uma alteração nesse capilar da retina,
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revestimento interno no fundo do olho responsável por transformar a luz em sinais que o cérebro

interpreta para que enxergamos e compreendamos as coisas.

"A hiperglicemia machuca a parede do capilar, e nesse movimento a retina é machucada, mas não

somente e a partir daí tem microangiopatias. Ou seja, um machucado na circulação: os vasos ficam

frágeis e rompem", explica o oftalmologista. "O primeiro sinal que se encontra no fundo do olho são

pequenos pontos hemorrágicos ou os microaneurismas que são as dilatações na parede dos capilares da

retina."

Para compreensão da apresentação do aneurisma, Jorge faz uma analogia com uma bola de futebol.

"Quando ela perde um gomo, forma uma protuberância e a câmera sai para fora. O aneurisma é isso."

Kupfer, da Sociedade Brasileira de Diabetes, acrescenta que "o diabetes acelera o processo de

envelhecimento dos vasos sanguíneos e pode provocar então pequenas isquemias (falta de oxigênio no

tecido) na retina". Uma das consequências da retinopatia diabética é um edema macular diabético

(inchaço), principal causa de baixa de visão no paciente com diabetes. Outra é que a visão pode ficar

turva.

Mas como se detecta tudo isso? Pelo exame do fundo do olho (ou fundoscopia) relatado no início desta

reportagem. A retinopatia diabética é dividida principalmente em duas fases.

1.Não proliferativa - Sem novos vasos formados. No começo da retinopatia diabética, esses vasos podem

inchar, vazar para a retina. Aqui podem ocorrer pequenas dilatações, isquemias (falta de oxigênio no

tecido). Se a mácula (responsável por nos fazer enxergar com maior riqueza de detalhes, cores e nitidez)

não for atingida, pode nem apresentar sintomas.

2.Proliferativa - Com novos vasos formados - "Se você abrir a retina e esticar, ela vai ficar que nem uma

pizza. No meio dela há o nervo óptico, com a mácula ao lado. A circulação sai do nervo e vai para a

periferia, a borda da 'pizza'. Essa borda começa a sofrer com a falta de nutrição. As paredes dos vasos,

as células se desunem e formam novos canais e vasos e esses novos vasos tentam nutrir essa retina que

está sem suprimento", explica Jorge, da USP Ribeirão Preto.

A cegueira, por fim, é causada pelo descolamento da retina. Os novos vasos que surgem têm poder

contrátil. "Imagine uma folha de papel em uma mesa e de repente começa a crescer um tecido em cima

dela e ele retrai. A folha de papel fica enrugada e algumas partes vão se separar da mesa, essa parte

que separa é o descolamento. Só que é um tecido que está forrando o fundo do olho", explica o professor

e oftalmologista.

É possível prevenir essa evolução devastadora da retinopatia? Segundo especialistas, sim, com controle

rigoroso da taxa de glicose no sangue e, por extensão, do diabetes. Recomenda-se também reduzir a

taxa de colesterol elevada, controlar a hipertensão arterial e evitar o tabagismo, que aumentam o risco de

doenças oculares e outros problemas de saúde.

"Se o paciente é hipertenso, tem que tratar a hipertensão. E se ele tem uma retinopatia, ele tem que ter

um tratamento oftalmológico rigoroso para evitar que essa retinopatia evolua mal", afirma Kupfer. Além

disso, ela ressalta a importância do controle da taxa glicêmica: "A glicose bem controlada não vai acelerar

o processo de envelhecimento das artérias".

Jorge, da USP de Ribeirão Preto, reforça essa recomendação. "O paciente que controla melhor tem mais

anos de doença sem complicação. As complicações estão relacionadas com a duração da doença.

Quanto melhor você controla, mais tempo passa sem complicações. Por exemplo, há paciente com

diabetes tipo 2 que em cinco anos desenvolve as complicações e há paciente que passa 20 anos e

praticamente não tem complicação nenhuma. Isso com certeza se deve ao controle, com uma pequena
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percentagem ligada a características genéticas também. Mas o principal fator é o controle da glicemia."

E quando a retinopatia diabética evolui, há tratamento possível? Jorge afirma que atualmente as duas

principais estratégias são o laser e a farmacológica.

"No caso do laser, ele destrói a retina periférica (a borda da pizza). Como na retina não é possível

amputar, a saída é queimar com o laser. Ao destruir uma retina que está produzindo o agente causador

das alterações, o VEGF (que estimula a formação de novos vasos) diminui."

A saída farmacológica é injetar um anticorpo contra a formação de novos vasos (VEGF). Essa opção é

bem mais rápida, porém bem mais cara que o laser. "Os medicamentos intra oculares são uma realidade

para poucos. Eles são caros e somente agora estão começando a entrar no SUS (Sistema Único de

Saúde)", explica Kupfer, da Sociedade Brasileira do Diabetes.

A endocrinologista explica que os medicamentos, por outro lado, têm um efeito indireto: manter o

paciente sob vigilância médica. "Isso porque os medicamentos são administrados em geral várias vezes.

Então, essa é uma forma também de manter o paciente ligado à sua saúde e de evitar o caminho para

um desfecho da cegueira. Mas há um longo caminho até chegar nisso."

E em que momentos as pessoas devem procurar um médico para avaliar a suspeita de retinopatia

diabética? Há o surgimento de sintomas? Sim. Especialistas afirmam que pacientes com diabetes devem

fazer consultas oftalmológicas todos os anos. Além disso, mudanças bruscas e repentinas na visão,

pontos e flashes de luz indicam a necessidade de se buscar atendimento médico com urgência, pois

podem estar ligados a um descolamento de retina.

Mas nem sempre os pacientes que dependem do SUS (sete em cada 10 brasileiros, segundo o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE) conseguem acesso a consultas, acompanhamentos e

tratamentos oftalmológicos.

"No SUS, por exemplo, essa especialidade é cada vez mais rara. O paciente que é tratado na rede

particular ou por convênios de saúde, tendo mais conhecimento e mais acesso, têm mais chances ao

fazer exames com um oftalmologista e evitar a evolução para uma retinopatia muito grave. Já o paciente

que não tem acesso ao sistema de saúde ou tem, mas é um sistema de saúde sem oftalmologistas

suficientes para atender a demanda, esse paciente vai ser muito prejudicado", diz Kuper.

A melhor forma de proteger a visão e a função sexual é manter o controle do nível glicêmico, dos níveis

de colesterol e pressão arterial. Aliados a uma boa dieta e exercícios físicos.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
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O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de um ato de vacinação e testagem para covid-19 na

manhã de hoje (15), em João Pessoa. Queiroga, que é médico de formação, posou para fotógrafos

vacinando uma moradora da região e exaltou a terceira dose da vacina no reforço à imunização.

“É necessário aplicar a dose de reforço para que o organismo esteja preparado para se defender no caso

de variante. O governo tem feito essas ações de maneira reiterada”, ressaltou o ministro. Ele também

defendeu o Sistema Único de Saúde (SUS) como responsável pela redução nos números de mortes em

relação ao ano passado. “Nós tivemos uma quebra expressiva no número de óbitos, e isso se deve à

força do Sistema Único de Saúde”.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 162 milhões de pessoas vacinadas com uma dose e 135

milhões de pessoas já vacinadas com as duas doses do imunizante, ou com a dose única, no caso da

vacina Janssen. Já as doses adicionais e de reforço aplicadas até agora no país somam 16,7 milhões.

Ouça na Radioagência Nacional:

Saiba mais
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As vacinas contra a covid-19 dos próximos lotes da Pfizer já serão efetivas contra a variante Ômicron. Foi

o que informou o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, neste sábado (15), em João Pessoa, onde

nasceu. Ele participou de um ato de vacinação no Hospital da Universidade Federal da Paraíba.

Queiroga lembrou que os contratos com o laboratório Pfizer totalizam trezentos milhões de doses de

imunizante contra a covid. E lembrou que na segunda-feira (17) fará um ano que a primeira pessoa

recebeu a vacina aqui no Brasil.

O ministro também destacou que a partir de fevereiro, graças à parceria com o laboratório britânico

AstraZeneca, o Brasil vai começar a fabricação do IFA, ingrediente básico da vacina. Com isso, o país

poderá abrir mão de cerca de 30 milhões de doses, que seriam doadas pelo convênio internacional

Covax Facility, distribuído pela OMS, a Organização Mundial da Saúde.

Queiroga ressalta que atualmente já são 336 milhões de doses aplicadas no país; e destaca a posição

que o Brasil ocupa no cenário mundial, em relação à imunização da covid.

O ministro apontou ainda a queda em 90% no número de óbitos pela covid no Brasil, nos últimos meses,

mas se disse preocupado com o ritmo da vacinação de adultos em alguns estados da região Norte, como

o Pará; e no Nordeste, citando o Maranhão.

Edição: Monyke Castilho / Guilherme Strozi
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BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, escreveu em suas redes

sociais neste sábado (15) que recebeu resultado positivo em exame realizado para detectar a Covid-19.

O titular da pasta teve agenda com o presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira (12), no Palácio do

Planalto.

A Presidência da República foi procurada, mas ainda não informou se Bolsonaro está ciente da infecção

do ministro, se vai realizar exame para detectar a doença ou se sentiu sintomas recentemente.

Gilson Machado escreveu em suas redes sociais que está sem sintomas e que vai seguir o protocolo de

recuperação do Ministério da Saúde.

"Testei positivo para Covid. Estou assintomático. Seguirei o protocolo de recuperação do Ministério da

Saúde e do meu médico", escreveu o ministro, que vai cumprir o protocolo no Recife.

O último contato de Gilson Machado com Bolsonaro foi na quarta-feira. A audiência entre os dois está

registrada na agenda desse dia do presidente da República, das 16h às 16h30.

Na sequência, o ministro também participou de uma cerimônia no Planalto do lançamento de linhas de

crédito para aquicultura e pesca. O ministro não estava no palco principal, ao lado do chefe do Executivo.

No entanto, estava na primeira fileira dos convidados, sem máscara, ao lado dos também ministros

Carlos França (Relações Exteriores) e Joaquim Leite (Ministério do Meio Ambiente), como confirmam

imagens da cerimônia.

Nos últimos dias, o ministro vinha defendendo um abrandamento das regras de controle da pandemia, em

particular após os casos de infecção em cruzeiros marítimos e a suspensão de novas operações nos

portos brasileiros.

Gilson Machado argumentou na ocasião que a variante ômicron não provoca tanto impacto e que por isso

seria possível adotar protocolos mais brandos.

"É preciso adequar [a portaria] com a ômicron, porque ela não está gerando pressão nos hospitais. Mas a

palavra é do ministro da Saúde. Eu torço para que haja esse entendimento", disse ele à reportagem na

segunda-feira (3).

O ministro também já havia provocado polêmica ao desistir de visitar o museu Cais do Sertão, durante

viagem oficial ao Recife, após ser informado de que ele e sua comitiva precisariam apresentar o

comprovante de vacinação.

Na ocasião, Machado justificou que foi vacinado e que tinha o cartão de vacinação, mas que outros

membros da delegação não estavam com o documento.

Também nesta semana, na quarta-feira, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos divulgou que

a ministra Damares Alves foi infectada pelo novo coronavírus. O resultado havia saído dois dias antes,

informou a pasta, em redes sociais.

Damares está de férias desde o dia 23 de dezembro.

Desde o início da pandemia, vários outros ministros também foram infectados pelo novo coronavírus.

Além do próprio Jair Bolsonaro, já foram infectados Marcelo Queiroga (Saúde), Tereza Cristina

(Agricultura), Fábio Faria (Comunicações), Walter Braga Netto (Defesa), Tarcísio Gomes de Freitas

(Infraestrutura), entre outros.

*

VEJA POLÍTICOS QUE CONTRAÍRAM COVID EM 2022

Governadores: Carlos Moisés (SC), Helder Barbalho (PA), Eduardo Leite (RS), Ratinho Júnior (PR),

Cláudio Castro (RJ) e Flávio Dino (MA)

Prefeitos: João Campos (Recife), Marquinhos Trad (Campo Grande), Rogério Cruz (Goiânia) e Gustavo
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Henric Costa (Guarulhos)

Ministros: Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e Gilson Machado (Turismo)

Deputados: Tabata Amaral (PSB-SP), Marcelo Freixo (PSB-RJ) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Senadores: Fabiano Contarato (PT-ES) e Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Outros: ex-ministro Sergio Moro, ex-prefeito de Salvador ACM Neto e o presidente do Banco Central,

Roberto Campos Neto
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Afirma-se que apreciar o sabor intenso de um gorgonzola ou comer um camembert maduro antes de

dormir causa sonhos estranhos ou até pesadelos. Mas os queijos realmente podem influenciar o que

acontece enquanto dormimos?

Temos uma estranha relação com os queijos.

Muitas vezes, eles são um dos alimentos preferidos das pessoas - existem festivais totalmente dedicados

aos queijos. Provar queijos e harmonizá-los com vinhos, molhos e biscoitos tornou-se uma forma de arte.

E também sabemos que ele contém gordura saturada e comer muito queijo pode prejudicar nossa saúde.

Mas algumas pessoas argumentam que o queijo tem um lado sombrio ainda mais surpreendente - ele

pode afetar o nosso cérebro enquanto dormimos. Comer queijo tarde da noite, dizem, faz com que as

pessoas tenham sonhos estranhos.

Em 1964, um pesquisador observou que um paciente parou de ter pesadelos quando abandonou o hábito

de comer 30 a 50 gramas de queijo cheddar todas as noites.

Mais recentemente, o extinto Conselho Britânico do Queijo financiou um estudo em 2005 e concluiu que

comer queijos azuis, como o gorgonzola e o roquefort, causa sonhos intensos, enquanto o queijo cheddar

faz com que as pessoas sonhem com celebridades. O estudo não foi exatamente consistente do ponto de

vista científico, nem foi publicado em revistas revisadas por outros cientistas, mas suas conclusões

ajudaram a perpetuar a crença de que o queijo pode influenciar o conteúdo dos nossos sonhos.

Não existem evidências sólidas de que os queijos causem pesadelos — nem, de fato, grandes

comprovações de que essa teoria esteja errada. Mas o predomínio dessa teoria poderá ser suficiente

para que ela se torne verdade, segundo Tore Nielsen, professor de psiquiatria da Universidade de

Montreal, no Canadá, e diretor do laboratório de sonhos e pesadelos da instituição.

"Apenas saber que o queijo afeta os pesadelos poderá induzir sonhos, pois as pessoas são

sugestionáveis", afirma ele.

Existem diversas teorias que afirmam que comer queijo tarde da noite poderá induzir sonhos intensos e,

às vezes, terríveis

Outra explicação indireta é o alto teor de lactose do queijo. Em um estudo conduzido por Nielsen em

2015, apenas 17% das pessoas afirmaram que seus sonhos são aparentemente influenciados pela

alimentação, mas os laticínios foram os alimentos mais frequentemente relatados como causadores de

sonhos perturbadores.

"É muito possível que esses efeitos se devessem a pessoas portadoras de intolerância à lactose",

segundo ele. "É como um efeito indireto no qual a lactose produz sintomas como gases, inchaços e

diarreia — que influenciam os sonhos, baseados em fontes somáticas como essas. E, mesmo se você

tiver algum tipo de intolerância, pode acontecer de você comer esses alimentos de vez em quando."

Mas não há evidências que sustentem a teoria de que os laticínios influenciam os sonhos na população

em geral. E essa teoria contradiz as observações que deram ao leite de vaca — que também contém alto

teor de lactose — a fama oposta de ajudar-nos a dormir. Uma pesquisa recente de 14 estudos e testes de

controle aleatorizados conduzidos entre 1974 e 2019 indicou que, como parte de uma dieta balanceada, o

leite e laticínios podem melhorar a qualidade do sono.

A reputação do queijo de induzir sonhos intensos poderá também ser explicada, ao menos na Europa,

pela tradição de comer queijo durante a última refeição da noite. Comer qualquer alimento tarde da noite

poderá afetar a qualidade do sono e muitas vezes o queijo pode acabar levando a culpa sozinho.

"Para ter uma boa noite de sono, a temperatura do seu corpo precisa cair em um grau", segundo o

especialista independente do sono Neil Stanley. "Normalmente não temos problemas com isso, mas, se
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você comer muita gordura ou açúcar tarde da noite, você precisará queimar as calorias, o que cria calor.

Durante o dia, você pode queimar essas calorias. Mas, à noite, o seu corpo não quer trabalhar", explica

ele.

A temperatura do nosso corpo varia enquanto dormimos e, se esse equilíbrio não for mantido, o nosso

sono pode ser prejudicado. Comer tarde da noite, por exemplo, causa aumento da temperatura corporal

na hora de dormir, o que pode prejudicar o nosso sono.

Basicamente, se estivermos acordando mais durante a noite, isso pode significar que estamos nos

lembrando mais dos nossos sonhos. Um estudo concluiu que as pessoas mais propensas a lembrar-se

dos seus sonhos acordam mais durante a noite e demoram mais para voltar a dormir.

O nosso relacionamento com o queijo às vezes pode ser um tanto estranho, como nos festivais ingleses

que incluem fazer um bloco de queijo rolar por uma encosta

Uma análise de evidências concluiu que a frequência dos pesadelos está relacionada, em parte, aos

distúrbios do sono, enquanto outras evidências sugerem que as pessoas que têm pior qualidade de sono

sofrem mais com pesadelos.

"Uma razão pela qual o queijo e os pesadelos andam juntos é porque comer mais tarde antes de dormir

apresenta grandes possibilidades de prejudicar o sono e o queijo pode ser de difícil digestão", afirma

Charlotte Gupta, pesquisadora da Universidade Central de Queensland, na Austrália, que recentemente

publicou uma análise da relação entre a alimentação e o sono.

Mas existem algumas pesquisas que sugerem que, embora comer refeições noturnas altamente

energéticas possa elevar a nossa temperatura corporal ao longo da noite, isso não significa

necessariamente uma noite de sono ruim.

Sabe-se que o aumento da temperatura corporal afeta os nossos sonhos de outras formas. Há muito

tempo, as febres são associadas a sonhos intensos e alucinações. Estudos de sonhos durante acessos

de febre sugeriram que eles tendem a ser mais bizarros que os sonhos em temperatura normal.

Mas ainda é preciso pesquisar se o queijo é capaz de induzir aumento suficiente da temperatura corporal

para induzir sonhos como os verificados em acessos de febre.

A boa notícia é que alguns alimentos podem nos ajudar a ter melhor qualidade de sono e talvez nos

tornar menos propensos a nos lembrar dos pesadelos. Estudos concluíram que comer kiwi pode trazer

uma noite de sono com menos perturbações, pois ele é uma boa fonte de serotonina. Já um outro estudo

menor encontrou os mesmos efeitos com suco de cereja.

Em um estudo, Gupta concluiu que as pessoas com alimentação mais próxima da dieta mediterrânea -

rica em frutas, legumes, verduras e castanhas - têm a melhor qualidade de sono. "O mecanismo por trás

desse efeito deve-se provavelmente à composição desses alimentos. Muitos contêm melatonina, que é

um hormônio promotor do sono", segundo ela.

Marie-Pierre St-Onge, professora de medicina nutricional do Centro Médico Irving da Universidade

Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, concluiu que as pessoas com alimentação saudável que

atendiam às recomendações nutricionais demoravam a metade do tempo para dormir que com sua

alimentação normal, que continha mais açúcar e gordura saturada e menos fibras.

"Aparentemente, o consumo de alimentos com maior teor de fibras e alimentos vegetais e menor teor de

açúcar e gordura saturada melhora o nosso sono", segundo St-Onge. O queijo contém baixo teor de

fibras e muita gordura saturada - mas não mais que muitos outros alimentos que consumimos, como os

alimentos processados.

Não existem muitas pesquisas sobre os mecanismos por trás da qualidade da alimentação e do sono,
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mas eles podem estar relacionados com o triptofano, um nutriente envolvido na síntese do hormônio

melatonina em nossos corpos. O triptofano é liberado à noite e está relacionado com o sono. Ele é

encontrado em alimentos ricos em proteínas, incluindo queijo e também carne — especialmente carne de

peru — além do peixe, trigo sarraceno, aveia e tofu.

Fora da área científica, esta pode ter sido a origem de algumas das histórias de terror mais antigas que

conhecemos. Bram Stoker, por exemplo, aparentemente inspirou-se em um sonho intenso que teve

depois de comer caranguejos para escrever Drácula. Já a história do Sr. Jekyll e do Dr. Hyde pode haver

ocorrido para Robert Louis Stevenson em um sonho após um farto lanche, tarde da noite.

E não existem evidências que demonstrem a melhor hora do dia para comer alimentos ricos em

triptofano, segundo St-Onge. Algumas pesquisas concluíram que comer tarde da noite é ruim para o

nosso sono, possivelmente porque o estômago cheio ao dormir pode causar desconforto, segundo os

pesquisadores, ou o teor mais alto de açúcar no sangue por comer tarde da noite pode afetar os padrões

do sono.

Romances góticos de terror como "Drácula" podem ter sido criados em sonhos causados por refeições

pesadas ou lanches consumidos tarde da noite

Mas comer os alimentos certos perto da hora de dormir pode realmente trazer uma boa noite de sono.

"Comer perto da hora de dormir não é algo que incentivamos, mas, se você o fizer, é melhor comer

alimentos que sabemos que são mais propensos a melhorar o sono", segundo Charlotte Gupta. Eles

poderão incluir alimentos ricos em triptofano, segundo ela, como carne, peixe e tofu.

A qualidade do nosso sono também poderá ser afetada pela forma como comemos queijo e outros

alimentos, e não apenas pelo conteúdo da nossa alimentação. Gupta concluiu na sua pesquisa, por

exemplo, que a falta de horários normais para as refeições também pode prejudicar a qualidade do nosso

sono.

Ir para a cama com fome e sede poderá também causar sonhos mais intensos, segundo a pesquisa de

Tore Nielsen. "Os pacientes que relataram manter períodos mais longos entre as refeições tiveram

sonhos mais intensos — e sabemos que o jejum é historicamente associado a sonhos intensos", segundo

ele. Mas isso é baseado em crenças espirituais e não em evidências científicas.

Nielsen também encontrou outras possíveis formas em que os nossos comportamentos alimentares

influenciam nossos sonhos, incluindo dietas, compulsão alimentar e alimentação movida pelas emoções -

mas ele afirma que os dados são limitados. Segundo sua pesquisa, os "comedores intuitivos", cujo

consumo de alimentos é dirigido pela fome e não pela emoção, aparentemente também têm sonhos mais

positivos.

Para Nielsen, são necessários estudos de laboratório nos quais as pessoas recebem alimentos

específicos antes de irem dormir para testar essas hipóteses. Mas esta seria uma pesquisa delicada.

Quando tomada para análise, a relação entre o queijo e os pesadelos parece ter tantos buracos quanto

um queijo suíço. Mas evidências mais genéricas indicam que aquilo que comemos — e de que forma nos

alimentamos — poderá fazer a diferença entre uma boa noite de sono e uma noite terrível.

O importante é que podemos tentar melhorar o nosso sono mudando a alimentação, segundo St-Onge.

"As pessoas devem prestar atenção ao que elas comem durante o dia e como elas se sentem e dormem,

alterando o que for necessário", afirma ela.

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
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Apesar das repetidas declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizando a necessidade da

vacinação de crianças contra a covid-19, sob a alegação de que não se trata de um grupo de risco para a

doença, cerca de 800 pessoas entre cinco e 11 anos podem ter morrido após infecção por coronavírus

desde o início da pandemia até fim de novembro do ano passado.

O número bem mais alto do que o oficial é de um levantamento da consultoria Vital Strategies feito a

pedido da BBC News Brasil com base em dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe

(SIVEP-Gripe).

No período, as mortes por covid-19 nessa faixa etária somaram 317. Mas o total sobe para 799 quando

passa a incluir óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) sem especificação — quando a

vítima morreu de infecção respiratória, mas não houve diagnóstico sobre o vírus que levou à morte.

Fátima Marinho, médica epidemiologista e consultora-sênior da Vital Strategies, que coordenou o

levantamento, explica que o número estimado de mortes por covid-19 entre cinco a 11 anos foi corrigido

com base nos óbitos de SRAG nessa faixa etária em anos anteriores.

Ela reforça que os dados foram compilados até fim de novembro, quando a epidemia de gripe (H3N2)

ainda não havia se espalhado pelo Brasil.

"Portanto, não há como negar que uma parte considerável dessas mortes (por SRAG não especificada)

foi, de fato, causada pela covid", diz ela à BBC News Brasil.

Em ambos os casos, o Brasil supera outros países no total de mortes entre pessoas de cinco a 11 anos.

Nos Estados Unidos, que lidera o ranking mundial de mortes totais por covid-19, foram cerca de 220

óbitos nessa faixa etária, segundo dados do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças).

Já na Inglaterra e no País de Gales, apenas 14, de acordo com o Escritório Nacional de Estatística

britânico (ONS, na sigla em inglês).

Desde o início da pandemia, os EUA registraram 841 mil mortes por covid. O Brasil, 621 mil. E a

Inglaterra e o País de Gales, 157 mil.

Segundo Marinho, falta de diagnóstico adequado, comorbidades (doenças associadas) e vulnerabilidades

socioeconômicas são alguns dos fatores que explicam por que o número de mortes nessa faixa etária é

superior no Brasil.

"Já testamos muito pouco a população adulta. No caso das crianças, isso é ainda pior. Há uma baixa

vigilância dos casos infantis", diz.

Marinho lembra que a covid-19 se tornou, por exemplo, uma das principais causas de morte de crianças

com doenças congênitas, como a Síndrome de Down, e diabetes.

"Nessa idade, muitas crianças ainda não receberam diagnóstico positivo para diabetes, por exemplo",

lembra.

Primeiras doses da vacina pediátrica da Pfizer, autorizadas para crianças entre cinco e 11 anos, já

chegaram ao Brasil Mortalidade e vacinação

Proporcionalmente, o número de pessoas entre cinco e 11 anos que morreram por covid-19 no Brasil é

bem pequeno, representando menos de 0,1% das mortes totais notificadas.

"E você vai vacinar seu filho contra algo que o jovem por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade

de ele morrer é quase zero? O que é que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso

aí? Qual é o interesse daquelas pessoas 'taradas por vacina'? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se

fosse estariam preocupados com outras doenças do Brasil, que não estão", disse Bolsonaro em 6 de

janeiro.

A fala do presidente acabou reforçando a convicção entre alguns brasileiros de que as crianças não
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deveriam ser vacinadas.

Recentemente, uma consulta pública online realizada pelo governo federal mostrou que a maioria dos

participantes se posicionou contra a obrigatoriedade da vacinação infantil.

De fato, as crianças são menos suscetíveis de desenvolver os sintomas mais graves da covid-19 e morrer

em decorrência deles, mas o risco não é nulo, alertam especialistas em saúde.

Além disso, a vacinação ajuda a proteger não só os pequenos, que muitas vezes não apresentam

sintomas (assintomáticos), mas também os que estão no seu entorno, como idosos e outras populações

em risco, visto que podem transmitir o vírus.

"Quando uma criança que contrai covid-19 evolui para um caso grave, ela pode, evidentemente, morrer

da doença. O risco não é zero", destaca Marinho.

Em nota divulgada em dezembro, as sociedades brasileiras de Imunizações (SBIm), Pediatria (SBP) e

Infectologia (SBI) afirmaram que "os benefícios da vacinação na população de crianças de 5 a 11 anos

superam os eventuais riscos associados à vacinação, no contexto atual da pandemia".

Vacinação infantil

As primeiras doses da vacina pediátrica da Pfizer, autorizadas para crianças entre cinco e 11 anos,

chegaram ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (13/1).

O carregamento inicial é de 1,25 milhão de um total de 4,3 milhões de doses que devem ser entregues

ainda em janeiro.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil receberá 7,2 milhões de doses em fevereiro e 8,4 milhões em

março.

"As vacinas contra a covid são emergenciais e foram autorizadas no âmbito da emergência sanitária e

são incluídas apenas no PNO (Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19)",

disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na quarta-feira (12/1).

Menores com comorbidade, deficiência permanente, indígenas e quilombolas serão vacinados primeiro.

Em seguida, crianças que vivem com pessoas dos grupos de risco, segundo recomendação do Ministério

da Saúde. Depois disso, o critério será por faixa etária, começando pelos mais velhos.

A Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) já havia aprovado o uso da vacina pediátrica da Pfizer em 16

de dezembro, mas a resistência dentro do governo federal acabou levando a uma demora para a

aquisição do imunizante.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
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Pelo menos nove capitais começaram a aplicar o imunizante da Pfizer-BioNTech na faixa etária de 5 a 11

anos. Imunização começa por crianças com comorbidades, síndromes e doenças crônicas, e indígenas e

quilombolas.Com mais de um mês de atraso em relação a outros países, pelo menos oito estados

brasileiros começaram neste sábado (15/01) a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19.

As demais unidades da federação devem iniciar a vacinação entre este domingo e a semana que vem.

Na sexta-feira, São Paulo aplicou as primeiras doses, em uma cerimônia simbólica. A primeira criança

vacinada contra o coronavírus no Brasil foi Davi Seremramiwe Xavante, um menino indígena de 8 anos,

que é natural do Mato Grosso e hoje vive em São Paulo, onde faz um tratamento de saúde no Hospital

das Clínicas da USP.

A maioria das capitais seguiu a orientação do governo federal e iniciou a imunização por crianças com

comorbidades, síndromes e doenças crônicas, além de indígenas e quilombolas.

Em Recife (PE), a primeira criança a receber o imunizante foi Maria Antônia de Oliveira, de 11 anos, que

tem Síndrome de Down.

“Estou feliz porque chegou a vez dela e graças a Deus todos nós já estamos vacinados, eu já estou com

a terceira dose. A expectativa era muito grande, a ansiedade era enorme, então eu vim o mais rápido

possível, não me importei com o tempo. Eu costumo dizer que o melhor para ela é o melhor para nós”,

disse o pai da menina em entrevista ao jornal Diário de Pernambuco.

Outras capitais que também iniciaram a campanha de vacinação em crianças neste sábado foram: Belo

Horizonte (MG), São Luís (MA), Vitória (ES), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Campo Grande (MS) e

Aracaju (SE).

Imunizante da Pfizer-BioNTech

A vacinação ocorre com o imunizante da Pfizer-BioNTech, o único aprovado pela Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) para esta faixa etária e o mesmo utilizado nos EUA e na União Europeia, por

exemplo.

O governo federal encomendou 20 milhões de doses de vacina, que é diferente da aplicada em pessoas

a partir de 12 anos. Por essa razão, os frascos também têm cores distintas, para evitar erros na

aplicação. A embalagem do imunizante para crianças tem a cor laranja e para adultos, roxa.

De acordo com o Ministério da Saúde, o intervalo entre as duas doses deve ser de oito semanas para o

púbico infantil. Os pais ou responsáveis devem estar presentes na imunização dos filhos e, se isso não

for possível, a aplicação deve ser autorizada em termo de consentimento assinado por eles.

Distribuição das doses

As doses começaram a ser distribuídas nesta sexta-feira, de forma proporcional entre os estados e o

Distrito Federal, de acordo com a população-alvo. Até a próxima semana, deve estar concluída a entrega

das primeiras 1,2 milhão de doses. Caberá, então, às secretarias estaduais de Saúde fazer a distribuição

das vacinas para os municípios.

A previsão é que chegue ao Brasil em janeiro um total de 4,3 milhões de doses da vacina. Em fevereiro,

devem ser entregues mais 7,2 milhões, e em março, 8,4 milhões.

Recomendações da Anvisa

A Anvisa sugere que a imunização ocorra em sala separada da de adultos e que a vacina não seja

administrada no mesmo período de outras do calendário. Por precaução, é recomendado um intervalo de

15 dias.

A Anvisa também recomenda que seja evitada a vacinação de crianças no esquema drive-thru; que elas

fiquem em observação no local por 20 minutos após receber a dose; e que os profissionais de saúde
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informem os pais sobre possíveis efeitos adversos do imunizante, como dor, inchaço no local da

aplicação e febre.

A agência havia autorizado o uso do imunizante da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos no dia

16 de dezembro. No entanto, o governo federal, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da

Saúde, Marcelo Queiroga, se mostraram resistentes à vacinação desta faixa etária, chegando a dizer que

o número de crianças vítimas da doença no Brasil não justificava pressa na vacinação.

Antes da decisão final,tomada em 5 de janeiro, o governo fez umaconsulta pública que mostrou que a

maioria das pessoas consultadas se manifestou contrária à exigência de prescrição médica para a

imunização de crianças nessa faixa etária – algo que vinha sendo defendido pelo ministro da Saúde,

Marcelo Queiroga, e também pelo presidente Jair Bolsonaro.

Segurança do Imunizante

À DW Brasil, o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da SBI, Marcelo Otsuka, apontou que o

imunizante já foi aplicado em milhares de crianças pequenas em países que têm um rígido controle de

avaliação de segurança de medicamentos, como o Reino Unido.

“Esta é uma vacina que já está em uso em crianças em outros países e que já observamos resultados

positivos em relação à proteção contra o vírus e segurança. É uma vacina que nos dá um background

importante”, diz Otsuka.

Em outubro, a vacina da Pfizer foi aprovada para uso em crianças a partir de 5 anos nos Estados Unidos.

Em novembro, foi a vez de Canadá, Israel e União Europeia darem o aval.

“Não podemos esquecer que 2,5 mil crianças já morreram de covid-19 no Brasil. Também precisamos

protegê-las da infecção”, orienta o infectologista.

A Anvisa registrou o uso do imunizante em adultos no Brasil em 23 de fevereiro. Já em adolescentes de

12 a 16 anos de idade ele é aplicado desde junho.

Dados sobre a aplicação em crianças

Em setembro, a Pfizer informou que a vacina é segura e induz resposta imune em crianças com idades

entre 5 e 12 anos. Os estudos foram conduzidos em mais de 4 mil crianças dos EUA, Espanha, Finlândia

e Polônia.

Em outubro, o laboratório publicou novos dados, dessa vez mostrando que a vacina se mostrou 90,7%

eficaz na prevenção da covid-19 em voluntários dessa faixa etária.

“A vacina da Pfizer passou por todas as fases obrigatórias dos testes em crianças pequenas, ou seja,

passou pelas fases 1, 2 e 3, assim como aconteceu nos testes com os adultos”, explica Otsuka.

O que diz a OMS

Em outubro de 2021, o Comitê Consultivo Global sobre Segurança de Vacinas da Organização Mundial

da Saúde (OMS) concluiu que, para todas as faixas etárias, os benefícios das vacinas de mRNA (como

as produzidas pela Moderna e Pfizer) superam os riscos, reduzindo hospitalizações e mortes pela covid-

19.

Em 24 de novembro, a OMS publicou um documento orientando a vacinação de crianças.

“Existem benefícios em vacinar crianças e adolescentes que vão além do direito à saúde. A vacinação

diminui a transmissão de covid nessa faixa etária e pode reduzir a transmissão de crianças e

adolescentes para adultos mais velhos, o que pode ajudar a reduzir a necessidade de medidas de

mitigação nas escolas”, diz o documento.

O que dizem outros órgãos internacionais de saúde

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) orienta que crianças
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entre 5 e 11 anos sejam vacinadas com a vacina da Pfizer.

“Existem aproximadamente 28 milhões de crianças entre 5 e 11 anos nos Estados Unidos, e houve quase

2 milhões de casos de covid-19 nessa faixa etária durante a pandemia”, esclarece uma nota do CDC

sobre a importância de vacinar as crianças. Segundo o órgão, a covid-19 é uma das dez principais

causas de morte de crianças nessa faixa etária.

A Universidade Johns Hopkins publicou uma nota logo após a aprovação do órgão americano, em

outubro, afirmando que “incentiva todas as famílias com crianças elegíveis a receberem a vacina”.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) publicou, no momento da aprovação do

imunizante para o público infantil, que os “benefícios superam os riscos, especialmente em crianças com

condições que aumentam o risco de covid-19 grave”.

le (Agência Brasil, ots)

Saiba mais
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou nesta semana o terceiro surto hospitalar de

Candida auris no país. Dessa vez, o fungo foi identificado em amostras de urina de dois pacientes que

estavam internados num hospital do Recife – um homem de 67 anos e uma mulher de 70 anos.

A levedura – tipo de fungo que possui apenas uma célula – causa grande preocupação nas autoridades

sanitárias por ser resistente à maioria dos fungicidas existentes. Em alguns casos, a todos. Isso levou a

espécie a receber o apelido de superfungo.

Os organismos do reino Candida são velhos conhecidos da população. Eles causam infecções orais e

vaginais bastante comuns nos seres humanos, as candidíases, que são combatidas com fungicidas

vendidos em qualquer farmácia.

No caso da Candida auris, porém, as infecções têm se mostrado extremamente difíceis de curar. A

espécie produz o que os cientistas chamam de biofilme, camada protetora que a torna resistente ao

fluconazol, à anfotericina B e ao equinocandinao, três dos principais compostos antifúngicos.

A espécie é capaz também de infectar o sangue, levando a casos agressivos e muitas vezes letais. Além

disso, acomete em geral pacientes graves, que permanecem por longos períodos em unidades intensivas

de tratamento. Dos 18 casos identificados até agora no Brasil, dois resultaram em morte.

A Candida auris se demonstrou ainda ser extremamente difícil de controlar, sendo resistente também à

maioria dos desinfetantes. “Quando ela chega num hospital, raramente é eliminada”, disse à Agência

Brasil o infectologista Flávio Teles, coordenador do Comitê de Micologia da Sociedade Brasileira de

Infectologia (SBI).

Não bastasse sua resistência, o patógeno é difícil de identificar, podendo ser confundindo, em

laboratórios, com outras espécies de Candida. “Tem essa dificuldade para diagnosticar, porque há um

desconhecimento sobre a nova espécie, então acaba podendo passar desapercebido”, frisou o médico

infectologista Filipe Prohaska, um dos envolvidos na identificação do surto em Pernambuco.

No Brasil, dois laboratórios estão aptos a identificar a levedura por meio de procedimentos específicos: o

Laboratório Especial de Micologia da Escola Paulista de Medicina (Lemi), vinculado à Universidade

Federal de São Paulo (Unifespe); e o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA).

Histórico

O superfungo foi primeiro identificado no Japão, em 2009, no ouvido de um paciente internado, o que

levou ao nome auris – orelha, em latim. Desde então, casos foram reportados em ao menos 47 países,

segundo dados compilados pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em

inglês).

Ao todo, foram cerca de 5 mil pessoas infectadas até agora em todo mundo. Foi o suficiente para a

Candida auris ser considerada uma das principais ameaças à saúde pública global.

O nível de alerta cresceu bastante durante a pandemia de covid-19, que aumentou em muito o número de

internações longas em todo o mundo. “Paciente com covid-19 grave fica muito tempo na UTI, fica

tomando corticóide, fica em ventilação mecânica, fatores que são riscos para pacientes adquirirem

infecções fúngicas. Tudo isso é um alerta”, disse Teles.

Ainda não é possível saber a origem da Candida auris que apareceu no Brasil. A espécie foi identificada

pela primeira vez no cateter de um paciente num hospital de Salvador, em dezembro de 2020. Nesse

primeiro surto, 15 pessoas foram infectadas. Uma única outra infecção foi identificada também em

Salvador, em dezembro de 2021.

Outra característica que torna a espécie preocupante é sua capacidade de sobreviver por meses em

superfícies como macas, móveis e instrumentos. É possível, por exemplo, que indivíduos saudáveis
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transportem o fungo entre unidades hospitalares sem saber.

A transmissão, contudo, se dá somente pelo contato direto com objetos ou pessoas infectadas, uma das

poucas características que favorecem sua contenção. Até hoje, por exemplo, nunca foi identificada

nenhuma infecção por Candida auris fora do ambiente hospitalar.

Saiba mais
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A presença de doenças crônicas pre-existentes pode influenciar o processo de diagnóstico de câncer na

atenção primária

Condições crônicas preexistentes (morbidades) são comuns entre a população em geral e entre aqueles

diagnosticados com câncer. As evidências atuais indicam que os indivíduos com morbidades são mais

propensos a ser diagnosticados como uma emergência (o que é tipicamente associado a resultados

clínicos e desfechos piores) e maior probabilidade de ser diagnosticado com câncer avançado, embora os

efeitos variem de acordo com a morbidade específica; e muitas vezes experimentam intervalos mais

longos para o tratamento.

A presença de doenças crônicas pre-existentes pode influenciar o processo de diagnóstico de câncer na

atenção primária por meio de mecanismos complexos, resultando em um intervalo maior/menor para o

diagnóstico.

O gerenciamento de doenças existentes pode ser priorizado em relação à avaliação de novos sintomas

causados por câncer ainda não diagnosticado (a hipótese das “demandas concorrentes”); ou enviesar a

interpretação de novos sintomas, particularmente se eles pudessem estar plausivelmente relacionados à

morbidade (a hipótese de "explicações alternativas"), ambos contribuindo para o obscurecimento do

diagnóstico.

Por outro lado, os indivíduos com morbidades preexistentes podem ser mais propensos a ter um

diagnóstico incidental e mais rápido de câncer por meio de monitoramento de rotina (a hipótese do “efeito

de vigilância”).

Essas descobertas são baseadas em um estudo retrospectivo de dados de 11.716 pacientes com câncer

da Auditoria Nacional de Diagnóstico do Câncer do Reino Unido – uma iniciativa que teve como objetivo

compreender melhor a jornada dos pacientes com câncer, desde os cuidados primários até o diagnóstico.

Três quartos dos participantes do estudo apresentavam pelo menos uma morbidade no prontuário da

atenção básica, segundo os autores da nova pesquisa, publicada recentemente na revista médica Family

Practice.

Em sua análise de todos os dados do paciente, Minjoung M. Koo e colegas descobriram que o tempo

médio entre a primeira apresentação a um médico de atenção primária com sintomas de câncer e o

encaminhamento a um especialista foi de cinco dias. Para todos os pacientes estudados, o tempo médio

para receber o diagnóstico de câncer foi de 42 dias, escreveram os pesquisadores.

Pacientes com morbidades múltiplas tinham 26% mais probabilidade de ter seu câncer diagnosticado

pelo menos 60 dias após a consulta inicial de atenção primária do que aqueles sem morbidades.

O estudo também demonstrou uma associação entre morbidades e a probabilidade de receber um

encaminhamento de emergência. Aqueles com três ou mais morbidades tiveram 60% mais chance de ter

um encaminhamento de emergência do que aqueles sem comorbidades.

Aqueles com pontuação de Charlson igual ou superior a três tiveram 61% mais chances de ser

encaminhados a um pronto-socorro. A maior probabilidade de complexidade clínica ou deterioração

aguda entre indivíduos com condições crônicas múltiplas ou graves significa que um encaminhamento de

emergência pode ser clinicamente apropriado.

Os autores concluíram então ser razoável sugerir que tanto os esforços de melhoria quanto as pesquisas

futuras nesse campo devam ter como alvo os pacientes com morbidade múltipla ou grave e explorar as

razões para intervalos diagnósticos prolongados no atendimento especializado.

André Murad é oncologista, diretor-executivo da Personal Oncologia de Precisão e Personalizada e

oncogeneticista no Centro de Câncer Brasília - Cettro e do Instituto Kaplan de Porto Alegre
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Como já aconteceu no passado com outros alimentos, de uns tempos para cá parece que o glúten se

transformou num grande vilão. De repente um crescente número de empresas passou a incluir em sua

linha alguns produtos sem o ingrediente.

Assim, o que era encontrado apenas em determinados estabelecimentos, agora está presente na maioria

dos mercados. E mesmo sem ter intolerância ou entender exatamente a razão, cada vez mais pessoas

estão optando por reduzir ou cortar o glúten da dieta. Mas por que isso vem ocorrendo e quais as

consequências desta escolha?

Antes, porém, de entrarmos na questão dos benefícios ou prejuízos para a saúde de manter ou tirar o

glúten do menu no dia a dia, vamos entender do que estamos falando. Afinal, você sabe o que é glúten?

Trata-se de um tipo de proteína encontrada em grãos, como a cevada, o trigo e o centeio.

Você já deve ter ouvido dizer que uma dieta restrita ou sem glúten pode fazer de tudo, desde comer de

forma mais saudável, ajudar no controle de peso, ter mais energia e até melhorar o humor. O fato é que o

glúten, normalmente, não é um problema para a maioria das pessoas. E na realidade, nenhuma destas

razões apontadas deveria ser considerada motivo suficiente para uma mudança radical.

O problema é que os pesquisadores ainda não confirmaram se esses indícios são realmente verdadeiros.

O que precisa ficar claro, entretanto, é que algumas pessoas têm uma boa —e medicamente

necessária— razão para excluir o glúten da alimentação.

Os principais motivos, apoiados pela ciência e recomendados pelos médicos, são: para tratar a doença

celíaca ou para evitar sintomas de uma alergia ao trigo. Há também quem o restrinja por conta de uma

Síndrome do Intestino Irritável (SII) ou ainda por frequentes quadros de constipação, diarreia, inchaço ou

gases, porém, todos para avaliação e investigação de uma possível dificuldade do organismo em entrar

em contato com o ingrediente. Em casos assim, de fato, o glúten pode ser perigoso —e um vilão para a

saúde.

A doença celíaca é séria e realmente precisa de cuidados e atenção. Estamos falando de uma condição

autoimune em que o consumo de glúten pode provocar danos graves ao organismo, inclusive aos órgãos

em longo prazo.

Quando um indivíduo que sofre da disfunção consome produtos que contêm glúten, o sistema

imunológico ataca e danifica o revestimento dos intestinos. Isso mesmo quando a ingestão é de

pequenas quantidades. Com o tempo, danos severos podem ocorrer à parede intestinal. O processo

provoca uma inflamação local, que pode afetar também outras partes do corpo, entre elas o coração.

Pessoas diagnosticadas com a doença celíaca, quando ingerem glúten, podem apresentar: problemas

digestivos, como inchaço, gases, diarreia ou constipação, deficiências nutricionais que causam anemia e

perda de peso. Comer glúten para este grupo também pode acarretar em erupções cutâneas, problemas

neurológicos, depressão e ansiedade.

A doença celíaca não deve ser confundida, no entanto, com uma reação alérgica. A alergia começa a se

manifestar em segundos ou minutos após o consumo do alimento, podendo originar falta de ar e outros

sintomas súbitos, potencialmente graves ou mesmo fatais. A doença celíaca costuma ser mais lenta e

silenciosa, com sinais que vão de leves a intensos e permanecem por um longo período.

A inflamação identificada em pessoas com doença celíaca está associada a vários tipos de condições

relacionadas ao coração, incluindo rigidez na artéria aórtica, bem como a formação precoce de placas.

A miocardite, inflamação do músculo cardíaco, também tem sido observada naqueles com doença não

controlada e tratada. Isso porque, além do sistema imunológico atacar os intestinos, um processo similar

atinge o tecido muscular do coração, que causa lesão e a inflamação.

O que pode acontecer com a saúde do coração ao cortar glúten sem precisar
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Coágulos de sangue e seus agravamentos, ou seja, um possível infarto ou AVC (acidente vascular

cerebral) estão ainda ligados à doença celíaca e as complicações inflamatórias por ela gerada.

Por outro lado, uma condição menos severa é a sensibilidade ao glúten, síndrome cada vez mais comum.

Nestes quadros, o glúten não danifica os intestinos, mas gera sintomas desagradáveis —alguns

semelhantes aos celíacos, a exemplo da fadiga, dores de cabeça, articulares e musculares, cólicas, dor

de estômago e gases, diarreia e "mente nebulosa". Apesar do desconforto, na sensibilidade ao glúten, o

corpo apenas reage mal à proteína.

A origem dos sintomas, geralmente, se dá por uma disbiose, isso quer dizer um desequilíbrio das

bactérias no microbioma (conjunto de microrganismos que habitam as várias partes do nosso corpo).

Há diversas causas que desencadeiam a sensibilidade ao glúten via disbiose. Pode ser resultado, entre

outros fatores, do uso de antibióticos, água clorada e uma dieta nutricionalmente pobre. O importante é

saber que uma vez o problema tratado, é possível que o glúten possa ser adicionado de volta às

refeições.

Seguir a onda de tirar o glúten do menu, para a maioria apenas com o objetivo de consumir menos

calorias, pode não ser a melhor saída. Além de não haver comprovação de que parar de comer a

proteína do trigo emagrece, estudos recentes vêm mostrando que a falta do nutriente pode gerar

problemas.

Quando alguém sem doença celíaca ou uma alergia ao trigo muda para uma dieta sem glúten se expõe a

riscos nutricionais. Embora possa ter os ganhos desejados, é possível fazer isso por outros caminhos.

O fato que é ninguém deve sair cortando nada da dieta sem a orientação de um especialista. Muitas

vezes, o glúten não é o problema, mas o número de alimentos processados que ingerimos, que além do

glúten, têm químicos, conservantes, corantes, aditivos, entre outros.

Uma pesquisa publicada na revista científica BMJ (publicação periódica do Reino Unido) de estudiosos

do Massachusetts General Hospital e da Universidade Harvard, ambos nos Estados Unidos, aponta que

uma dieta livre de glúten —em pessoas que não têm uma razão médica para estar em uma— pode

aumentar desnecessariamente as chances de doença cardíaca, especialmente se isso significar

renunciar a grãos inteiros.

Em outras palavras, segundo os pesquisadores, muitas pessoas que eliminam o glúten do cardápio

acabam comendo menos grãos integrais e outros alimentos fontes de fibras, que são essenciais na

prevenção de problemas cardiovasculares. As fibras e fitoquímicos em grãos inteiros podem ajudar a

reduzir os níveis de colesterol e diabetes.

É preciso investigar mais a fundo a relação entre a retirada do glúten do menu e o aumento do risco de

eventos que afetam o coração. Entretanto, se você não é celíaco e pretende parar de comer a proteína

do trigo, é bom consultar um médico ou nutricionista para fazer as mudanças corretas e de forma

saudável.

Não há nenhum teste atualmente disponível no mercado para encontrar biomarcadores que indiquem a

sensibilidade ao glúten ou ao trigo. No entanto, as desconfiar do problema, não hesite em procurar um

especialista para investigação e possível diagnóstico. Para comprovar a doença celíaca é possível

realizar um exame de sangue com anticorpos.

Lembrando que a doença celíaca é grave, como vimos, inclusive associada a um risco maior de doença

coronariana —que pode ter como consequência um infarto ou AVC. Portanto, aqueles diagnosticados

com a condição precisam seguir uma dieta rigorosa, livre de glúten. Não há cura, mas controle e

tratamento.

O que pode acontecer com a saúde do coração ao cortar glúten sem precisar
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Em 2021, a Espanha e a Nova Zelândia entraram para o rol de países que têm a eutanásia como uma

prática legalizada. Fazem parte desse grupo os Países Baixos, Canadá, Colômbia, Bélgica, Luxemburgo

e alguns estados da Austrália.

Apesar de a eutanásia ser frequentemente associada a casos de doenças terminais ou mesmo a pessoas

de idade avançada, há cada vez mais interesse na autorização judicial de procedimentos de suicídio

assistido para pessoas que possuem doenças crônicas. Em 2021, a peruana Ana Estrada conseguiu uma

liminar para seu suicídio assistido em um país que sequer autoriza a eutanásia, enquanto o colombiano

Victor Escobar Prado conseguiu ter seu pedido liberado no último dia 7.

Prado contou com a ajuda de um advogado, o que mostra que, apesar de a Colômbia ter a eutanásia

como um procedimento legal, há limitações em como essa lei vem sendo aplicada. É devido a desse tipo

de ambiguidade que outras pessoas, como a também colombiana Martha Sepúlveda, de 51 anos, teve

seu procedimento revogado 36 horas antes da data agendada.

No Brasil, a eutanásia é considerada pelo Código Penal um crime de homicídio privilegiado e pode levar à

pena de seis a vinte anos de reclusão. Na Suíça, embora a eutanásia também seja considerada um

crime, o suicídio assistido (isto é, quando alguém oferece os meios para uma pessoa que deseja morrer)

é liberado e inclusive oferecido por empresas locais.

Fato curioso: em 1969, o escritor de ficção científica Philip K. Dick já havia imaginado a Suíça como um

país que providenciaria esse tipo de serviço. Em "Ubik", somos apresentados a personagens que passam

por esse procedimento. Também o filme espanhol "Abre los Ojos" (lançado em português com o título

"Preso na escuridão"), depois adaptado por Hollywood como "Vanilla Sky", trazem essa mesma

perspectiva, com a possibilidade de a pessoa poder "sonhar" ou entrar numa espécie de realidade virtual

enquanto o procedimento não é realizado.

Uma equipe médica, na Suíça, trabalha junto ao paciente, de modo a orientá-lo sobre o procedimento e

realizá-lo. Contudo, a liberação do suicídio assistido acabou provocando um efeito colateral, ao

impulsionar o que os críticos chamam de "turismo suicida": estrangeiros visitam o país com essa única

finalidade. Em 2008, 60% dos suicídios assistidos realizados pela Dignitas, organização sem fins

lucrativos, foram de alemães. Diante disso, o governo implementou novas regras para limitar a

movimentação.

Em outra ponta, há uma novidade no mercado tecnológico: criada por Philip Nitschke, australiano que

lidera o grupo pró-eutanásia Exit, a cápsula impressa em 3D Sarco promete induzir o suicídio de uma

pessoa sem a administração de substâncias químicas. Fora isso, como se trata de um equipamento

razoavelmente móvel, o Sarco também poderia ser posto em diferentes ambientes, seja nas premissas

de uma clínica ou em um campo florido, por exemplo.

No interior da cápsula, há um botão que a pessoa pode apertar quando desejar dar início ao

procedimento. Porém, o comando só é liberado depois que o usuário responder a uma série de

perguntas. Se tudo estiver dentro dos conformes, a cápsula começa a ser preenchida com nitrogênio,

assim reduzindo rapidamente os níveis de oxigênio de 1 para 21% em 30 segundos.

Nesse ínterim, a pessoa irá se sentir um pouco desorientada ou até eufórica, antes de perder a

consciência de vez. A morte é causada por privação de oxigênio. Mas, apesar de parecer que a cápsula

pode causar sensação de sufocamento, Nitschke disse em entrevista à agência Swiss Info que isso não

acontece. Até porque a pessoa já estaria desacordada quando os níveis de oxigênio alcançarem 1%. A

morte ocorre dentro de 5 a 10 minutos.

A primeira versão da cápsula Sarco está em exibição no Museu de Cultura Sepulcral em Kassel, na

Nova tecnologia poderá levar à banalização da morte e da eutanásia
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Alemanha, até agosto de 2022. De acordo com Nitschke, Sarco foi criado de modo a mudar a lógica com

que a eutanásia é administrada hoje em dia. Sua invenção removeria "qualquer tipo de revisão

psiquiátrica do processo e permitiria ao indivíduo controlar o método por conta própria".

Enquanto, na Suíça, a eutanásia já é considerada "normal", em outros países, ainda há a luta por uma

decisão judicial ou simplesmente a opção por outros métodos ilegais.

O conceito de eutanásia foi proposto pelo filósofo Francis Bacon em meados do século 17 como uma

alternativa de morte digna àqueles em profundo sofrimento e sem perspectiva de melhora. Hoje em dia,

porém, com os avanços na medicina, como fica uma decisão como essa?

Há alguns anos, um jovem russo chamado Valery Spiridonov, portador de uma doença degenerativa,

recebeu a notícia de que tinha apenas mais cinco anos de vida. Como a eutanásia não é permitida na

Rússia, resolveu se oferecer para uma cirurgia experimental de transplante de cabeça. No fim das contas,

acabou desistindo da empreitada. O motivo? Apaixonou-se por uma mulher e com ela se casou. Desde

então, estão morando nos Estados Unidos e já têm um filho.

Como é possível ponderar entre a escolha derradeira pelo suicídio (assistido ou não) ou a esperança pelo

porvir? Em seus últimos depoimentos à imprensa, Ana Estrada reforçou que sua luta pela liberação da

eutanásia era também uma luta pela liberdade de escolha de como e quando morrer. "Amo tanto a vida e

a respeito tanto que desejo que meu último momento continue assim, amando a vida, não com dor e

sofrimento. Lutei para não guardar a sensação de tristeza e rancor que sofri na UTI. Lutei pela minha

vida. Pela minha liberdade." Ou seja, o debate não tem apenas uma camada jurídica, religiosa e

filosófica, mas também política — em especial, se considerarmos a biopolítica.

Isso me faz pensar nas discussões sobre o mercado funerário norte-americano e a maneira como que a

morte é tratada na contemporaneidade. Caitlin Doughty é uma das principais vozes nesse sentido, mas

não encontrei um depoimento dela sobre eutanásia, apenas no caso de animais de estimação. Ela

decidiu realizar esse procedimento em seu gato, agendando-o na própria casa.

Com empresas se interessando por mais esse "mercado da morte", estamos diante de um futuro de

legitimação da dignidade humana ou da banalização da morte? De qualquer forma, hoje já há pessoas

demais morrendo por conta própria ao ignorar profissionais da saúde e da ciência em suas vidas.

Nova tecnologia poderá levar à banalização da morte e da eutanásia
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BRASÍLIA — A maioria dos ministros do governo de Jair Bolsonaro já teve diagnóstico positivo para a

Covid-19 desde o início da pandemia. Dos 23 ministros, 17 já informaram ter contraído a doença em

algum momento. O último a ter contraído o vírus foi o ministro do Turismo Gilson Machado, que anunciou

em uma rede social neste sábado ter testado positivo para o novo coronavírus.

Machado afirmou que está assintomático e seguirá o protocolo do Ministério da Saúde, que inclui a

recomendação de isolamento para impedir a contaminação de outras pessoas. O ministro já havia

recebido duas doses da vacina.

“Testei positivo para Covid. Estou assintomático. Seguirei o protocolo de recuperação do Ministério da

Saúde e do meu médico”, escreveu em uma rede social.

Ele teve uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto na última quarta-feira e, em

seguida, participou de uma cerimônia no local, sem usar máscara de proteção facial. Bolsonaro tem

afirmado publicamente que não tomou nem pretende tomar a vacina contra a Covid-19.

Na última semana, a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) também anunciou ter

contraído Covid-19 e disse estar com sintomas leves.

Além de Machado e Damares, já contraíram a doença Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Marcelo

Queiroga (Saúde), Tereza Cristina (Agricultura), Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União), Fábio Faria

(Comunicações), Braga Netto (Defesa), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Marcos Pontes

(Ciência, Tecnologia e Inovações), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Milton Ribeiro (Educação),

Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento

Albuquerque (Minas e Energia).

Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Anderson Torres (Justiça) tiveram Covid-19 em agosto de 2020,

quando ocupavam, respectivamente, os cargos de senador e secretário de Segurança Pública do Distrito

Federal.

Dentre os ministros que não foram diagnosticados ou não anunciaram publicamente estão Carlos Alberto

França (Relações Exteriores), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), João Roma (Cidadania), Joaquim

Álvaro Pereira Leite (Meio Ambiente), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Paulo Guedes

(Economia).

Dos 23 ministros de Bolsonaro, apenas 6 não informaram ter contraído Covid-19; veja lista
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou nesta semana o terceiro surto hospitalar de

no país. Dessa vez, o fungo foi identificado em amostras de urina de dois pacientes que estavam

internados num hospital do Recife – um homem de 67 anos e uma mulher de 70 anos.

A levedura – tipo de fungo que possui apenas uma célula – causa grande preocupação nas autoridades

sanitárias por ser resistente à maioria dos fungicidas existentes. Em alguns casos, a todos. Isso levou a

espécie a receber o apelido de superfungo.

+ Começa amanhã vacinação de crianças contra a Covid-19 em São Paulo

Os organismos do reino Candida são velhos conhecidos da população. Eles causam infecções orais e

vaginais bastante comuns nos seres humanos, as candidíases, que são combatidas com fungicidas

vendidos em qualquer farmácia.

No caso da , porém, as infecções têm se mostrado extremamente difíceis de curar. A espécie produz o

que os cientistas chamam de biofilme, camada protetora que a torna resistente ao fluconazol, à

anfotericina B e ao equinocandinao, três dos principais compostos antifúngicos.

A espécie é capaz também de infectar o sangue, levando a casos agressivos e muitas vezes letais. Além

disso, acomete em geral pacientes graves, que permanecem por longos períodos em unidades intensivas

de tratamento. Dos 18 casos identificados até agora no Brasil, dois resultaram em morte.

A se demonstrou ainda ser extremamente difícil de controlar, sendo resistente também à maioria dos

desinfetantes. “Quando ela chega num hospital, raramente é eliminada”, disse à Agência Brasil o

infectologista Flávio Teles, coordenador do Comitê de Micologia da Sociedade Brasileira de Infectologia

(SBI).

+ Testes para Covid podem acabar em 7 dias em 55% dos laboratórios de SP

Não bastasse sua resistência, o patógeno é difícil de identificar, podendo ser confundindo, em

laboratórios, com outras espécies de Candida. “Tem essa dificuldade para diagnosticar, porque há um

desconhecimento sobre a nova espécie, então acaba podendo passar desapercebido”, frisou o médico

infectologista Filipe Prohaska, um dos envolvidos na identificação do surto em Pernambuco.

No Brasil, dois laboratórios estão aptos a identificar a levedura por meio de procedimentos específicos: o

Laboratório Especial de Micologia da Escola Paulista de Medicina (Lemi), vinculado à Universidade

Federal de São Paulo (Unifespe); e o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA).

Histórico

O superfungo foi primeiro identificado no Japão, em 2009, no ouvido de um paciente internado, o que

levou ao nome – orelha, em latim. Desde então, casos foram reportados em ao menos 47 países,

segundo dados compilados pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em

inglês).

Ao todo, foram cerca de 5 mil pessoas infectadas até agora em todo mundo. Foi o suficiente para a ser

considerada uma das principais ameaças à saúde pública global.

+ Capital paulista soma 498 casos da variante Ômicron

O nível de alerta cresceu bastante durante a pandemia de covid-19, que aumentou em muito o número de

internações longas em todo o mundo. “Paciente com covid-19 grave fica muito tempo na UTI, fica

tomando corticóide, fica em ventilação mecânica, fatores que são riscos para pacientes adquirirem

infecções fúngicas. Tudo isso é um alerta”, disse Teles.

Ainda não é possível saber a origem da que apareceu no Brasil. A espécie foi identificada pela primeira

vez no cateter de um paciente num hospital de Salvador, em dezembro de 2020. Nesse primeiro surto, 15

pessoas foram infectadas. Uma única outra infecção foi identificada também em Salvador, em dezembro

Por que a Candida auris foi apelidada de superfungo e quais os ricos
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de 2021.

Outra característica que torna a espécie preocupante é sua capacidade de sobreviver por meses em

superfícies como macas, móveis e instrumentos. É possível, por exemplo, que indivíduos saudáveis

transportem o fungo entre unidades hospitalares sem saber.

A transmissão, contudo, se dá somente pelo contato direto com objetos ou pessoas infectadas, uma das

poucas características que favorecem sua contenção. Até hoje, por exemplo, nunca foi identificada

nenhuma infecção por fora do ambiente hospitalar.

Por que a Candida auris foi apelidada de superfungo e quais os ricos
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Após a revelação dos novos participantes do BBB 22, uma lista com informações sobre cada um deles foi

divulgada aos poucos. No grupo Camarote, a artista Linn da Quebrada, 31, contou que já tratou um

câncer de testículo.

Segundo informações do Gshow, a doença ocorreu em 2014, quando tinha 23, e, após três anos, a

cantora conseguiu se curar do câncer —em geral, um paciente é considerado curado se depois de cinco

anos continuar sem sinais da doença.

No Twitter, Linn chegou a comentar sobre o ocorrido em respostas a alguns seguidores. "Doenças

ensinam tanto. Tive um câncer e descobri que era mortal e podia morrer", escreveu, em outubro de 2021.

De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o tumor de testículo é raro, mas preocupa, pois a

maior incidência é em pessoas em idade produtiva —entre 15 e 50 anos.

Nessa fase, há chance de ser confundido, ou até mesmo mascarado, por orquiepididimites (inflamação

dos testículos) e dos epidídimos (canais localizados atrás dos testículos e que coletam e carregam o

esperma) geralmente transmitidas sexualmente.

No entanto, o câncer de testítulo é facilmente curado quando detectado precocemente e apresenta baixo

índice de mortalidade. O autoexame regular, o check-up periódico e a identificação dos sintomas em

pessoas jovens podem propiciar o diagnóstico precoce do câncer de testículo.

O aparecimento desses sinais demanda uma consulta ao urologista, que pode fazer o encaminhamento

para o oncologista.

A abordagem terapêutica é definida caso a caso. A cirurgia, chamada de orquiectomia, é feita para

remover o testículo com uma incisão na virilha. Nesse momento, amostras de tecido são examinadas

para determinar o estágio do câncer.

Os tumores de testículo do tipo seminoma (o mais comum) são tratados com cirurgia, muitas vezes,

associada com radioterapia ou quimioterapia a depender do estadiamento (fase de descoberta da

doença).

* Com informações do Inca e de reportagem publicada no dia 09/12/2021.
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De forma simbólica, a vacinação de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos contra a covid-19 começou na

sexta-feira (14/01) no Brasil.

O menino indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, recebeu a primeira dose do imunizante da

Pfizer no Estado de São Paulo.

Apesar disso, ainda há muita incerteza sobre o calendário e a disponibilidade de doses para que a

campanha avance de fato.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a aplicação da vacina Comirnaty (da Pfizer-

BioNTech) em crianças de 5 a 11 anos no dia 16 de dezembro de 2021.

O parecer levou em conta dados disponíveis sobre a eficácia e a segurança da vacina, que foram

analisados por diferentes profissionais da área da saúde, contando com a participação de especialistas

externos de diferentes sociedades médicas brasileiras.

Além disso, de acordo com a agência, a análise também considerou o relatório da aprovação da FDA

(Food and Drug Administration), agência regulatória dos Estados Unidos, assim como o cenário de

aprovação internacional das autoridades que possuem medidas semelhantes a do Brasil.

O governo federal também fez uma consulta pública sobre o tema, com o objetivo de "informar e

conhecer as dúvidas da população sobre a vacinação de crianças". O debate foi encerrado no dia 2 de

janeiro e não gerou mudanças na aprovação.

Ômicron é o fim da pandemia ou levará hospitais ao colapso? as dúvidas que ainda permanecem sobre

nova variante

Como é a Corbevax, 1ª vacina contra covid sem patente desenvolvida na América Latina

Quando a campanha para vacinar crianças vai começar?

A chegada dos primeiros lotes da vacina no Brasil aconteceu na última quinta-feira (13/01). O Ministério

da Saúde está agora enviando os imunizantes para todos os estados, e é responsabilidade do governo

estadual distribuir as doses aos municípios e definir a data de início da vacinação.

Quais as vacinas disponíveis?

Por enquanto, a única vacina disponível contra a covid-19 para crianças é a Pfizer-BioNTech. A análise

da Anvisa concluiu que, quando administrada no esquema de duas doses em crianças de 5 a 11 anos de

idade, o imunizante é seguro e eficaz na prevenção da covid-19 sintomática, na prevenção das forma

grave e potencialmente fatal da doença.

Em agosto de 2021, o Instituto Butantan também chegou a pedir o uso emergencial da CoronaVac em

crianças a partir de três anos, mas a diretoria da Anvisa rejeitou por unanimidade alegando falta de dados

que comprovassem a eficácia e segurança.

Novos documentos foram enviados em dezembro, e o Ministério da Saúde tem, a partir de hoje, mais 13

dias para analisá-los. De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto, os trâmites como reuniões e

envio de documentos estão acontecendo para que a aprovação aconteça em breve.

A Moderna, farmacêutica norte-americana que desenvolveu um dos imunizantes capazes de agir contra o

Sars-CoV-2 e atualmente é usado nos EUA e em outros países, pretende divulgar os resultados dos

testes em março. Se os dados forem propícios, a empresa poderá entrar com pedido de autorização para

aplicar a vacina em crianças menores. No entanto, como a vacina da Moderna não está disponível para

adultos no Brasil, é menos provável que ela fique disponível para as crianças brasileiras, ao menos nos

próximos meses.

Quais evidências indicam que a vacina é segura e eficaz?

A vacina tem dosagem e composição diferentes daquela utilizada para os maiores de 12 anos. A
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formulação da vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10

microgramas), com pelo menos 21 dias de intervalo entre as doses. Para evitar confusões, o imunizante

leva uma tampa laranja, diferente da versão para adultos, que tem um fecho azul.

Para aqueles que completarem 12 anos entre a primeira e segunda dose, a recomendação da Anvisa é

continuar com a dose pediátrica da Pfizer.

Em outubro de 2021, estudos de fase I, II e III mostraram que a vacina é segura e mais de 90,7% eficaz

na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos. São esses testes que garantem que a vacina não

é "experimental", mas adequada para as crianças. A principal pesquisa acompanhou 2.268 pessoas de 5

a 11 anos que receberam duas doses da vacina ou placebo, com três semanas de intervalo. A resposta

de anticorpos neutralizantes foram similares às observadas em adolescentes e adultos de 16 a 25 anos.

Por que é importante vacinar crianças?

"Os principais benefícios são aqueles encontrados nos estudos de fase 3, que analisa vacinados e

indivíduos em um grupo placebo. Os resultados mostraram que o imunizante evita quadros graves e

óbitos de crianças por covid-19 e 90% dos analisados sequem desenvolveram sintomas", aponta o

infectologista Alexandre Naime, que atua no Hospital das Clínicas de Botucatu (SP).

A imunização também ajuda a proteger quem está em volta dos pequenos, como outras crianças que

ainda não atingiram idade elegível para receber a primeira dose. "Sabemos que um indivíduo sintomático

transmite muito mais do que assintomático, e por isso, as chances de disseminar a doença caem", aponta

Naime.

Outro benefício secundário importante é que essas crianças pode frequentar a escola com maior

segurança, tendo a oportunidade de manter o aprendizado de forma tradicional e de socializar com

colegas da mesma idade.

"Também observamos que os eventos adversos são, em maioria, leves", explica o infectologista.

Recomendações

Não há a necessidade de autorização por escrito, mas ao menos um dos responsáveis precisa

acompanhar a criança no momento da aplicação. Ambos devem levar documento de identificação.

Para crianças com comorbidades é necessário levar o laudo de comprovação do quadro.

Pai não vacinado perde temporariamente direito de ver filho no Canadá

Quais são os sintomas da ômicron comparados aos de variantes anteriores

Há, ainda, a recomendação de que o imunizante contra a covid-19 nas crianças não seja administrada de

forma simultânea a outras vacinas do calendário infantil. Por precaução, a Anvisa estabeleceu um

intervalo de 15 dias entre outras vacinas.

Efeitos adversos como dor, inchaço, vermelhidão no local da injeção, febre, fadiga, dor de cabeça e

calafrios podem acontecer. Os pais ou responsáveis devem ser orientados a procurar o médico se a

criança apresentar dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina.

Como a vacinação ocorrerá em cada estado brasileiro

A ordem de vacinação estabelecida pelo Ministério de Saúde será:

1 - Crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades;

2 - Crianças indígenas e quilombolas.

3 - Crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de covid-19,

4 - Crianças sem comorbidades, na seguinte ordem sugerida:

4.1 - Crianças entre 10 e 11 anos;

4.2 - Crianças entre 8 e 9 anos;
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4.3 - Crianças entre 6 e 7 anos,

4.4 - Crianças com 5 anos.

No entanto, cada estado (e em alguns casos, municípios), podem apresentar diferenças na logística de

vacinação. Confira, abaixo, como deve ocorrer nos estados que já divulgaram seus planos e também no

Distrito Federal:

Acre

O estado seguirá as orientações do Ministério da Saúde (listadas acima).

Alagoas

A distribuição das doses da Pfizer para os municípios alagoanos começou nesta sexta (14/1). Estão aptas

a se vacinarem nesse primeiro momento todas as crianças com 11 anos completos no dia da vacinação,

as crianças de cinco a 11 anos portadoras de necessidades especiais ou com comorbidades e as

crianças de cinco a 11 anos indígenas ou quilombolas.

Amapá

O site do governo estadual informa que o plano também é seguir a ordem determinada pelo Ministério da

Saúde.

Amazonas

O escalonamento será por grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Bahia

O estado aguarda receber as doses para determinar a logística. De acordo com a Secretaria de Saúde, a

entrega das vacinas destinadas a crianças de 5 a 11 anos foi reprogramada pela terceira vez em menos

de 24 horas. "Infelizmente, essa inconsistência de informação prejudica o planejamento de estados e

municípios em relação à distribuição das doses."

Ceará

A vacina terá aplicação por faixas etárias por ordem decrescente. De acordo com a Secretaria de Saúde,

o modelo foi escolhido por considerarem que é a forma mais ágil de abranger de forma ampla o público

alvo da vacinação, conforme observado em outras faixas etárias.

Distrito Federal

O escalonamento por grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Espírito Santo

O estado prevê iniciar a vacinação em 15 de janeiro, começando com crianças com comorbidades.

Goiás

A vacinação em Goiás se dará por ordem decrescente de idade, ou seja, começando com as crianças de

11 anos e sendo, gradativamente, reduzida - e não por grupos, como pessoas com comorbidades.

Maranhão

O plano de imunização será de responsabilidade dos municípios. A Secretaria de Saúde do estado

informou que planeja a abertura de pontos extras de vacinação para apoio às cidades na celeridade da

vacinação das crianças.

Mato Grosso

A Secretaria Estadual de Saúde afirma que orientou aos municípios a seguirem as orientações

estipuladas pelo Ministério da Saúde.

Mato Grosso do Sul

Seguirá a logística determinada pelo Ministério da Saúde.

Minas Gerais
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A campanha terá a mesma ordem do plano do Ministério da Saúde.

Pará

De acordo com a Secretaria de Saúde, o plano de distribuição é de responsabilidade de cada município,

podendo haver, assim, diferenças entre as cidades.

Paraíba

A vacinação seguirá o plano determinado pelo Ministério da Saúde.

Paraná

A imunização será feita de acordo com o plano de cada município.

Pernambuco

As Geres (Gerências Regionais de Saúde) estaduais ficam responsáveis por disponibilizar os

imunobiológicos para os municípios, que possuem autonomia na criação de estratégias para promover o

acesso a sua população. "No caso da imunização do público infantil, a orientação é que sejam criadas

alternativas distintas dos adultos. Orientamos os gestores municipais e as equipes de imunização a

ficarem atentos a essas especificidades para evitar erros de administração", explica a superintendente de

Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.

Rio de Janeiro

A vacinação ocorre por idade, de forma descrente. Na capital, de 17 de janeiro até 9 de fevereiro serão

imunizados, em dias intercalados, meninas e meninos de 5 a 11 anos.

Rio Grande do Sul

A vacinação das crianças começará simultaneamente no dia 19 de janeiro em todos os municípios do Rio

Grande do Sul. Os primeiros vacinados serão meninos e meninas com alguma comorbidade, como

hipertensão, diabetes ou asma, ou imunossuprimidos.

Em seguida, o cronograma segue ordem decrescente de idade. A Secretaria de Saúde informa que

"crianças indígenas e quilombolas serão vacinadas conforme orientação futura do Ministério da Saúde",

embora estejam listadas como prioridade pelo MS.

Rio Grande do Norte

A imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade tem previsão de iniciar na próxima segunda-feira (17)

em todos os municípios. Os responsáveis devem cadastrar os menores na plataforma RN+ Vacina.

O estado tem hoje 350 mil crianças nessa faixa etária e receberá do Ministério da Saúde 20.900 doses do

imunizante da Pfizer. "Por ser um quantitativo baixo para início deste público iremos começar pelas

crianças com comorbidades e depois por escalonamento começando pelas crianças de 5 até 11 anos",

disse Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap.

Rondônia

A vacinação será feita por ordem decrescente de idade.

Roraima

Também seguirá as orientações do Ministério da Saúde.

Santa Catarina

Seguirá as determinações de grupos determinadas pelo Ministério da Saúde.

São Paulo

Em ato simbólico, a primeira criança na faixa etária de 5 a 11 anos vacinada em São Paulo recebeu a

dose na sexta-feira (14/01).

Apesar disso, ainda não há data divulgada para o início da vacinação mais ampla. O governador João

Doria (PSDB) declarou que a vacinação no estado pode ser concluída em três semanas, desde que todas
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as doses necessárias sejam recebidas.

Desde 12 de janeiro, o site do governo paulista já permite que os pais façam o pré-cadastro das crianças

online para facilitar o atendimento nos postos de saúde.

Tocantins

Seguirá as orientações do Ministério da Saúde.

*Sergipe não respondeu até o momento.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
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A sepse é definida como um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma

infecção. Embora a infecção possa estar localizada em apenas um órgão, nesses casos ela provoca uma

resposta inflamatória de forma generalizada, que pode comprometer o funcionamento de vários órgãos.

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) identificaram uma nova estratégia para prevenir as

complicações associadas à sepse. Em um estudo, publicado no periódico científico Blood, os cientistas

sugerem inibir a ação de uma proteína chamada gasdermina D, a partir de um medicamento já aprovado

para uso em humanos, o dissulfiram, indicado para combater a dependência de álcool.

“Já sabemos que a droga é segura, pois está em uso desde os anos 1950, e estamos propondo seu

reposicionamento para o tratamento da sepse. Vimos que funciona nos testes in vitro e em animais.

Agora é necessário um ensaio clínico para avaliar sua eficácia em pacientes sépticos”, afirmou a pós-

doutoranda Camila Meirelles Silva, do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID) sediado na

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, em um comunicado.

As lesões nos tecidos provocadas pela sepse estão associadas a um mecanismo imune conhecido como

“rede extracelular liberada por neutrófilos” (NET, na sigla em inglês). A estratégia de defesa do organismo

humano é utilizada principalmente pelos neutrófilos, conhecidos popularmente como glóbulos brancos,

que são capazes de destruir bactérias, fungos e vírus.

“Mostramos que, ao impedir os neutrófilos de liberar essas redes, pela inibição da gasdermina D,

conseguimos reduzir o nível de lesão tecidual e melhorar o prognóstico”, explicou Camila.

Como foram feitos os testes

Em laboratório, os pesquisadores isolaram leucócitos de pacientes com sepse internados há 24 horas,

sendo 12 homens e 12 mulheres. As análises mostraram a liberação do mecanismo associado às lesões

por grande parte dos glóbulos brancos.

Os testes também indicaram que nos neutrófilos dos pacientes havia uma grande quantidade de

gasdermina D na forma ativa. Em outro experimento, os neutrófilos isolados foram incubados com o

medicamento dissulfiram. Nessa etapa, os pesquisadores observaram que o tratamento inibiu o processo

de liberação das redes neutrofílicas, responsáveis pelos danos aos tecidos.

Em outros experimentos, realizados com camundongos submetidos a um procedimento para induzir um

quadro de sepse, os pesquisadores verificaram que parte dos animais expressava normalmente a

gasdermina D.

Um segundo grupo era formado de roedores geneticamente modificados para não produzir essa proteína

em nenhuma célula do corpo. Quando esse grupo foi induzido à sepse, foi observado que os animais

produziam uma quantidade menor do mecanismo imune relacionado aos danos nos tecidos e, por

consequência, tiveram as lesões ao organismo reduzidas.

Como método de comparação, os camundongos com sepse foram divididos em dois grupos – metade

recebeu o tratamento com dissulfiram, enquanto o outro grupo não recebeu o medicamento. Os animais

que receberam o fármaco tiveram menos lesão tecidual, menor quantidade de redes neutrofílicas no

sangue e melhora no prognóstico. Enquanto 60% sobreviveram, o percentual de animais vivos no grupo

sem tratamento foi de 20%.

Outros estudos científicos já indicavam que o medicamento dissulfiram tem a capacidade de se ligar à

gasdermina D e impedir que a proteína forme poros nas membranas das células. Com base nessas

evidências, os cientistas da USP decidiram testar o efeito da droga no contexto da sepse – doença para a

qual ainda não existe um medicamento específico.

(Com informações da Agência Fapesp)

Pesquisadores identificam novo alvo para o tratamento da sepse
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O Brasil recebeu neste domingo, 16, o segundo lote de vacinas pediátricas da Pfizer contra a covid-19.

De acordo com a farmacêutica americana, a remessa enviada contém 1,248 milhão de doses de

imunizantes para crianças de 5 a 11 anos. Diversos Estados e o Distrito Federal iniciaram neste fim de

semana a vacinação infantil.

Segundo a Pfizer, o lote chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), por volta

das 9h. O voo com os imunizantes partiu de Amsterdam, na Holanda. O primeiro lote de vacinas

pediátricas da farmacêutica contra a covid-19 chegou ao País na quinta-feira, 13, por volta das 4h45. A

remessa também continha 1,2 milhão de doses.

A previsão é que o Brasil receba em janeiro um total de 4,3 milhões de doses da vacina. Em fevereiro,

devem ser entregues mais 7,2 milhões, e em março, 8,4 milhões. Durante o primeiro trimestre, está

prevista a chegada de quase 20 milhões de doses pediátricas, destinadas ao público-alvo de 20,5

milhões de crianças.

Após receber 16,3 mil doses da vacina, o Distrito Federal iniciou neste domingo, 16, a imunização infantil

contra a covid-19. Crianças com 11 anos ou de 5 a 10 anos com comorbidades e deficiências

permanentes estão sendo imunizadas em 11 pontos da unidade da federação. De acordo com a

Secretaria de Saúde, foram distribuídas hoje 10 mil doses.

Na sexta-feira, 14, em cerimônia do Governo de São Paulo no Hospital das Clínicas, o governador do

Estado, João Doria (PSDB), imunizou a primeira criança entre 5 e 11 anos contra o coronavírus no País:

o menino indígena Davi, de 8 anos, da etnia Xavante. O local do evento foi o mesmo onde a enfermeira

Mônica Calazans recebeu, em 17 de janeiro de 2021, a primeira dose de vacina contra covid no Brasil.

Ela foi imunizada com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, do Governo de São Paulo, em

parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato

Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, por sua vez, iniciaram a

vacinar crianças neste sábado, 15.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem sido criticado pela demora no início da vacinação infantil. A

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação das doses pediátricas em 16 de

dezembro, mas o Ministério liberou a imunização apenas em 5 de janeiro, sem exigência de prescrição

médica, como havia sido considerado por Queiroga.

Neste sábado, 15, em João Pessoa, o ministro afirmou que não é “despachante” do órgão regulador.

“Quantos medicamentos, dispositivos ou produtos têm registro na Anvisa e não fazem parte das políticas

públicas? O ministro da Saúde não é um despachante de decisão de Anvisa nem de agência nenhuma”,

disse Queiroga. “O Ministério da Saúde é quem conduz a política pública e o ministro da Saúde é a

principal autoridade do sistema de saúde no Brasil.”

Saiba mais

Pfizer entrega 2º lote de vacinas pediátricas contra covid-19
1/16/2022 | ISTOÉ ONLINE/SÃO PAULO | Clique aqui para visualizar a notícia no navegador

https://visualizacao.boxnet.com.br/?t=0005714A7C346E4383703FC9389978340200000036D99026A0FF2BC2544FBD77B198F281C324266194BD67504CBD3A674222A97306F9E6FD5448DDF832ED03A1C9EF1390241BD779FF609EB4D233D808817599EEC0EE135A866109BF838FB35DEA786D656316E91571A2A247F793AB99096E40C2D1943C4A635E6311F3666A032D3003C8


Uma combinação de taxano, trastuzumabe e pertuzumabe (THP) é o tratamento padrão (SOC) de

primeira linha (1L) para pacientes com câncer de mama metastático HER2+, mas novas opções

terapêuticas são necessárias para melhorar os resultados clínicos, melhorar a qualidade de vida e

prolongar a sobrevida no cenário de 1L. Estudo de Fase 3 (DESTINY-Breast09), com participação do

brasileiro Romualdo Barroso (foto), avalia a eficácia e segurança de trastuzumabe deruxtecana (T-DXd)

nessa população de pacientes.

Os dados do DESTINYBreast01 suportaram aprovações globais de T-DXd no câncer de mama

metastático HER2+. “Aqui, descrevemos um estudo de fase 3 avaliando a eficácia e segurança de T-DXd

± pertuzumabe em comparação com THP no tratamento de 1L “, descrevem os pesquisadores, em

apresentação que integra a sessão Ongoing Trials do 2021 SABCS.

DESTINY-Breast09 é um estudo de Fase 3 global, multicêntrico, randomizado, que avalia a eficácia e

segurança de T-DXd com ou sem pertuzumabe em comparação com o tratamento padrão THP como 1L

em pacientes com câncer de mama HER2 + (IHC 3+ ou ISH + avaliado localmente de acordo com as

diretrizes ASCO-CAP e centralmente confirmado), com doença avançada ou metastática.

O estudo considera 3 braços de tratamento: braço A (T-DXd + placebo), braço B (T-DXd + pertuzumabe)

e braço C (THP). A randomização é 1: 1: 1 e os pacientes serão estratificados por status do tratamento

(de novo vs recorrente), status do receptor hormonal (positivo vs negativo) e status da mutação PIK3CA

(detectada vs não detectada).

O estudo pretende inscrever pacientes (N1134) não expostos à quimioterapia anterior ou a qualquer

terapia direcionada a HER2 no cenário avançado ou metastático. Uma linha anterior de terapia endócrina

é permitida pelo protocolo na doença metastática.

O endpoint primário é sobrevida livre de progressão (SLP) por revisão central independente cega.

Endpoints secundários incluem SLP por avaliação do investigador, sobrevida global, taxa de resposta

objetiva (ORR), duração de resposta (DOR) e SLP2, além de dados de qualidade de vida relacionada à

saúde (QOL), farmacocinética, imunogenicidade e segurança de recorrência.

O ensaio DESTINY-Breast09 está registrado na plataforma ClinicalTrials.gov: NCT04784715.

Referência: Publication Number: OT1-14-02 Phase 3 study of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) with or

without pertuzumab vs a taxane, trastuzumab and pertuzumab in first-line (1L), human epidermal growth

factor receptor 2-positive (HER2+) metastatic breast cancer (mBC): DESTINY-Breast09 - Sara M Tolaney,

Romualdo Barroso-Sousa et al

DESTINY-Breast09: trastuzumabe deruxtecana na primeira linha do câncer de mama metastático HER2+
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Por Iander Porcella

Brasília, 16/01/2022 - O Brasil recebeu neste domingo, 16, o segundo lote de vacinas pediátricas da

Pfizer contra a covid-19. De acordo com a farmacêutica americana, a remessa enviada contém 1,248

milhão de doses de imunizantes para crianças de 5 a 11 anos. Diversos Estados e o Distrito Federal

iniciaram neste fim de semana a vacinação infantil.

Segundo a Pfizer, o lote chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), por volta

das 9h. O voo com os imunizantes partiu de Amsterdam, na Holanda. O primeiro lote de vacinas

pediátricas da farmacêutica contra a covid-19 chegou ao País na quinta-feira, 13, por volta das 4h45. A

remessa também continha 1,2 milhão de doses.

A previsão é que o Brasil receba em janeiro um total de 4,3 milhões de doses da vacina. Em fevereiro,

devem ser entregues mais 7,2 milhões, e em março, 8,4 milhões. Durante o primeiro trimestre, está

prevista a chegada de quase 20 milhões de doses pediátricas, destinadas ao público-alvo de 20,5

milhões de crianças.

Após receber 16,3 mil doses da vacina, o Distrito Federal iniciou neste domingo, 16, a imunização infantil

contra a covid-19. Crianças com 11 anos ou de 5 a 10 anos com comorbidades e deficiências

permanentes estão sendo imunizadas em 11 pontos da unidade da federação. De acordo com a

Secretaria de Saúde, foram distribuídas hoje 10 mil doses.

Na sexta-feira, 14, em cerimônia do Governo de São Paulo no Hospital das Clínicas, o governador do

Estado, João Doria (PSDB), imunizou a primeira criança entre 5 e 11 anos contra o coronavírus no País:

o menino indígena Davi, de 8 anos, da etnia Xavante. O local do evento foi o mesmo onde a enfermeira

Mônica Calazans recebeu, em 17 de janeiro de 2021, a primeira dose de vacina contra covid no Brasil.

Ela foi imunizada com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, do Governo de São Paulo, em

parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato

Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, por sua vez, iniciaram a

vacinar crianças neste sábado, 15.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem sido criticado pela demora no início da vacinação infantil. A

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação das doses pediátricas em 16 de

dezembro, mas o Ministério liberou a imunização apenas em 5 de janeiro, sem exigência de prescrição

médica, como havia sido considerado por Queiroga.

Neste sábado, 15, em João Pessoa, o ministro afirmou que não é "despachante" do órgão regulador.

"Quantos medicamentos, dispositivos ou produtos têm registro na Anvisa e não fazem parte das políticas

públicas? O ministro da Saúde não é um despachante de decisão de Anvisa nem de agência nenhuma",

disse Queiroga. "O Ministério da Saúde é quem conduz a política pública e o ministro da Saúde é a

principal autoridade do sistema de saúde no Brasil."

Contato: iander.porcella@estadao.com

Pfizer entrega 2º lote de vacinas pediátricas contra covid-19 ao País, com 1,248 mi de doses
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WESLEY FARAÓ KLIMPEL

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Em meio à alta de casos de Covid e de influenza no Brasil,

laboratórios particulares do estado de São Paulo estão com poucos testes para detectar essas doenças e

enfrentam problemas para repor os estoques.

De acordo com levantamento do SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São

Paulo), diante da demanda atual, 55% das instituições particulares têm exames o suficiente para até sete

dias, e 16% indicam que o estoque pode acabar no prazo de 8 a 14 dias.

O relatório do SindHosp, que reuniu dados de 111 laboratórios privados, aponta ainda que 88% estão

com dificuldades para repor o estoque de testes de Covid e de influenza.

Entre as instituições, 99% afirmam que, nos últimos 15 dias, houve aumento de testagem de coronavírus

e 92%, na busca por teste de influenza. Laboratórios da região de Jacareí e São José do Rio Preto

relatam aumento de 501% a 1.000% na testagem de Covid.

Segundo o relatório do SindHosp, adultos de 30 a 50 anos são os que mais recebem diagnóstico positivo

de Covid. Na sequência vem a faixa etária de 51 a 59 anos e, depois, de 19 a 29 anos.

O levantamento também aponta que 79% dos estabelecimentos particulares paulistas encontraram casos

de "flurona" (coinfecção de influenza e Covid).

A alta demanda por exames impacta a detecção de coronavírus no país. Segundo pesquisa Datafolha,

8,1 milhões de brasileiros dizem que não conseguiram encontrar testes para a doença em farmácias ou

unidades de saúde nos últimos 30 dias.

O risco de desabastecimento de testes de Covid acontece no momento em que há projeção de uma

escalada de casos, com estimativas de que o Brasil possa chegar a ter 1,3 milhão de infecções por dia.

De acordo com pesquisa do Datafolha, 1 em cada 4 brasileiros com 16 ou mais anos de idade diz ter

recebido diagnóstico positivo de Covid desde o início da pandemia, o que representa cerca de 42 milhões

de pessoas infectadas.

A Abramed (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica), na última semana, recomendou aos

laboratórios que priorizem a testagem em pacientes com sintomas mais graves.

Neste sábado (15), a Prefeitura de São Paulo passou a limitar a realização de testes RT-PCR e de

antígeno para a Covid-19 e para a gripe a pessoas em condições de risco.

Levantamento feito pela Folha já havia mostrado que, mesmo em farmácias, há fila de espera de até

cinco dias para a testagem.

A falta de testes faz com que o país tenha um apagão de dados sobre a Covid, o que impede saber o

tamanho da onda de contaminações impulsionada pela variante ômicron atualmente.

Metade dos laboratórios privados de SP têm exame de Covid só para mais 7 dias
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Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e

publicado na revista científica Neurological Sciences, da Sociedade Italiana de Neurologia, identificou a

elevação de algumas enzimas em situações onde ocorre trauma craniano.

Dessa forma, se confirmado o estudo, será possível identificar o grau de intensidade desse tipo de

trauma em pacientes e, dependendo do nível indicado, identificar as situações em que seja necessária a

realização de exame tomográfico.

De acordo com o neurocirurgião Rodrigo Faleiro, um dos pesquisadores que participaram do estudo,

estando a enzima em níveis normais, a tendência é de que o trauma seja "de baixa intensidade", não

sendo então necessário fazer a tomografia.

"Apenas com um exame de sangue, você pode determinar se o trauma foi importante ou não", explica o

neurocirurgião, referindo-se à pesquisa que foi conduzida pelo grupo de estudo de lesões encefálicas

traumáticas de Minas Gerais, que reúne pesquisadores da Faculdade de Medicina e do Instituto de

Ciências Biológicas da UFMG; da Santa Casa de Belo Horizonte; e do Hospital João XXIII. Segundo a

UFMG, a investigação é inédita em humanos. Até então tinha sido feita apenas em animais.

Faleiro, que é médico do Hospital João XXIII, explica que esse exame pode ser usado em situações onde

atletas tenham apresentado concussão durante atividade esportiva, como uma partida de futebol. "[Nessa

situação,] podemos dosar a enzima. Se ela estiver aumentada, levaria à necessidade de afastamento. E

se estiver normal, o jogador poderia continuar na competição", disse ele ao citar um exemplo prático de

aplicação do objeto de estudo.

O médico, no entanto, pondera que esta é apenas uma das perspectivas que o estudo abre. "Ainda está

um pouco longe de se incorporar na rotina do hospital, mas, se em algum momento, o exame de sangue

mostrar um custo-benefício interessante, isso pode ser usado na triagem dos pacientes", complementou

o neurologista referindo-se aos caminhos que a pesquisa abre para novas abordagens de traumatismo

cranioencefálico.

Estudo identifica enzimas que sobem em casos de traumatismo craniano
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Abandonar o sedentarismo é uma das decisões mais importantes para quem quer conquistar qualidade

de vida. A lista de ganhos é grande: maior disposição, mais força e equilíbrio, controle do peso corporal,

melhora da capacidade funcional e da qualidade do sono. E, claro, prevenir de doenças, inclusive vários

tipos de câncer.

Diversos estudos recentes têm mostrado os efeitos benéficos da prática de atividade física na prevenção

de tumores. Os mecanismos envolvidos nesse processo incluem a diminuição dos níveis de espécies

reativas de oxigênio (elevando, assim, os níveis antioxidantes), o aumento da função imunológica, a

queda dos níveis de inflamação e a melhora da sensibilidade à insulina. Mesmo a atividade física

moderada estimula a expressão de enzimas antioxidantes, protetoras contra danos ao DNA das células.

A prática rotineira de exercícios físicos tem uma ação protetiva contra os três principais tumores malignos

mais incidentes na população brasileira: mama, próstata e colorretal.

Estima-se que quase 30% de todos os tumores de cólon e reto podem ser evitados se for adotada uma

alimentação saudável, sem o consumo de bebidas alcoólicas e com o abandono do sedentarismo. No

Brasil, este é o terceiro tipo de neoplasia maligna mais incidente na população, segundo o Inca (Instituto

Nacional de Câncer). São, aproximadamente, 40 mil novos casos diagnosticados por ano, entre homens

e mulheres, com estimativa de que, até 2030, esse número possa triplicar. Por isso, entender a atuação

de fatores de prevenção e proteção é importante para tentar reverter esta tendência.

Uma meta-análise de 52 pesquisas realizadas entre 1984 e 2008, que incluiu 24 estudos de caso-controle

e 28 estudos de coorte, demonstrou que a atividade física reduziu em 24% o risco de câncer de cólon e

reto em homens e mulheres. Resultados semelhantes foram observados em uma meta-análise de 174

estudos, que incluiu 19 pesquisas envolvendo câncer colorretal, que mostraram que o aumento dos níveis

de exercícios foi associado a uma diminuição do risco de desenvolver a doença.

Já outra revisão de 62 estudos, anteriores a setembro de 2007, avaliou a associação entre a atividade e o

risco de câncer de mama, bem como seu efeito em diferentes subgrupos populacionais. A análise aponta

uma redução média de 25% a 30% do risco com aumento da prática de exercícios. Interessante observar

que os efeitos foram encontrados tanto na atividade recreativa e na atividade vigorosa, entre mulheres na

pós-menopausa, mulheres com índice de massa corporal normal.

Os dados sobre a relação entre atividade física e o desenvolvimento de câncer de próstata merecem uma

análise mais detalhada, mas indicam, também, o benefício global para a saúde do homem. Uma revisão

de 83 análises relatou sete estudos que mostraram um aumento na incidência de câncer de próstata com

a prática de atividades, 31 estudos sem relação clara, 24 estudos com uma tendência de diminuição do

risco e 21 estudos com uma redução de risco significativo de até 30%.

Um dos estudos mais importantes neste sentido é o Health Professionals Followup Study, que

acompanhou 47.620 profissionais de saúde do sexo masculino dos Estados Unidos, por 14 anos. Esta

pesquisa mostrou que homens com mais de 65 anos de idade que se submeteram à categoria mais alta

de atividade vigorosa tiveram um risco menor de desenvolver câncer de próstata avançado.

Exercitar-se é uma necessidade. Tenha consciência das suas possibilidades individuais na escolha do

tipo de exercício ou esporte que vai praticar. Descubra qual atividade pode ser mais prazerosa para você.

Fazer uma simples caminhada, andar de bicicleta, dançar ou nadar contribuirá para a proteção contra o

câncer e outras doenças graves.

Por que a atividade física é uma aliada importante na prevenção do câncer
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BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A gestão do ministro Marcelo Queiroga (Saúde) contratou uma empresa

que não teve experiências de transporte de vacinas no serviço público para executar a armazenagem e a

logística de imunizantes contra Covid-19 para crianças.

As primeiras entregas de vacinas pediátricas da Pfizer foram marcadas por problemas em várias regiões

do país durante o fim de semana, quando foi iniciada a imunização de crianças. O público é da faixa

etária de 5 a 11 anos.

Os contratos com a IBL (Intermodal Brasil Logística), no valor de R$ 62,2 milhões, foram assinados em

dezembro com dispensa de licitação.

Estados como Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e Paraíba apontaram que imunizantes chegaram em

condições inadequadas de armazenamento e transporte.

Em João Pessoa, por exemplo, a empresa não estava presente neste sábado (15) no aeroporto local

para receber as doses, acondicioná-las e levá-las para o local indicado pelo governo estadual.

Os contratos assinados com a IBL têm duração de 12 meses, com permissão de prorrogação para até

cinco anos, apesar do caráter de urgência para a dispensa de licitação.

A empresa foi escolhida pelo Ministério da Saúde para distribuir imunizantes pediátricos aos estados. A

contratação foi feita mesmo já existindo um contrato em curso, tempo hábil para uma nova licitação e

interesses de empresas de logística na disputa.

Além disso, a pasta concedeu um prazo de 60 dias para que a empresa fizesse ajustes necessários para

entregar o serviço. A IBL afirmou não ter utilizado o prazo.

A empresa relatou à Folha, em nota, uma única experiência em transporte de vacinas, para um

laboratório privado, segundo ela. "Por questões exigidas no compliance, declinamos nomear tal

empresa."

As entregas teriam ocorrido entre 2015 e 2018, ainda de acordo com a empresa. A IBL afirmou ter

entregue 100% da carga da primeira demanda do contrato com o governo dentro do prazo e na

temperatura exigida.

O ministério por sua vez afirmou, também em nota, que não houve prejuízo a nenhuma vacina pediátrica

entregue aos estados e ao Distrito Federal. A pasta irá apurar eventuais falhas, conforme a nota.

Na pandemia, a IBL prestou um único serviço ao governo federal antes dos contratos das vacinas,

conforme o Painel de Compras Covid-19 da União: coleta, separação e entrega de 100 mil máscaras para

a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), a estatal que cuida dos hospitais universitários

federais. O valor desse contrato foi de R$ 16 mil.

A especialização da IBL, levando em conta os contratos mantidos com o governo federal, é o depósito de

mercadorias apreendidas pela Receita Federal em postos alfandegários.

Por serviços do tipo à Receita, a empresa já recebeu R$ 23,1 milhões da União, dos quais R$ 17,9

milhões (77,5%) foram pagos no governo Jair Bolsonaro (PL).

A empresa de logística também assinou um contrato com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), em 2020,

no valor de R$ 2,3 milhões, para armazenagem e transporte de "produtos, materiais didáticos e técnicos".

O TCU (Tribunal de Contas da União) abriu um processo para apurar supostas irregularidades na

contratação da IBL sem licitação para o transporte de vacinas. Em dezembro, o tribunal cobrou

explicações do DLOG (Departamento de Logística em Saúde) do Ministério da Saúde.

Secretarias estaduais de Saúde também manifestaram preocupação com o novo contrato para

distribuição das vacinas pediátricas em razão da necessidade de condições especiais de armazenamento

e transporte, em temperaturas especiais.
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As vacinas da Pfizer começaram a ser entregues nos últimos dois dias. Os governos locais sentiram a

diferença da troca de empresa e registraram uma série de falhas, como as condições das embalagens e

mesmo a falta de equipes da empresa contratada para receber os imunizantes.

Apesar dos problemas em Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e Paraíba, não há registros de vacinas

perdidas, por enquanto, mas gestores estaduais estão preocupados porque novas remessas das doses

estão previstas para esta semana.

Em João Pessoa, a empresa não estava presente neste sábado (14) no aeroporto local para receber as

doses, acondicioná-las e levá-las para o local indicado pelo governo estadual.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Antônio de Medeiros, afirmou que um grande impasse foi

criado, pois a companhia aérea não estava autorizada a liberar as doses para outros agentes, que não a

equipe da IBL Logística.

"No momento em que chegaram as vacinas, a empresa não estava no aeroporto para poder rapidamente

transportar para a rede da Secretaria Estadual de Saúde. Nós pusemos nossos veículos à disposição,

mas a empresa aérea não entregava", afirmou a secretário à Folha.

"A gente pegou o telefone da empresa [de logística], mas eles diziam que não havia previsão. Então foi

preciso adotar uma pressão e dizer da responsabilidade do acondicionamento das vacinas, senão

poderia perder essas vacinas. Foi aí que eles chegaram", disse.

Segundo o secretário, os problemas se repetiram em outros estados. "Em quase todos os estados houve

[problemas]. Houve essa contratação de uma nova firma, uma firma amadora, sem expertise de

transportar vacinas, então em quase todo o Brasil houve esse problema com as vacinas", disse Medeiros.

Em Santa Catarina, houve reclamação das condições em que as vacinas foram entregues e também de

erros nos horários dos voos.

Quando do questionamento do TCU, o titular do DLOG, general Ridauto Lúcio Fernandes, afirmou ao

tribunal no dia 21 do mês passado que a IBL seria a empresa contratada. No mesmo dia, ele confirmou a

dispensa de licitação. O ato foi publicado no DOU (Diário Oficial da União) no dia seguinte.

Os contratos também foram assinados no dia 22, um no valor de R$ 28,1 milhões, para armazenagem da

vacina da Pfizer, e outro no valor de R$ 34,1 milhões, para o transporte, mantendo o imunizante na

temperatura de - 90ºC a - 60ºC.

O general assinou os contratos pelo Ministério da Saúde. Os extratos foram publicados no DOU no dia

30, penúltimo dia do ano.

Naquele momento, Queiroga e Bolsonaro atuavam para postergar a vacinação de crianças, apesar da

autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) dada no dia 16 de dezembro.

O embasamento legal para a dispensa de licitação foi a lei de março de 2021 que prevê medidas

excepcionais para a compra de vacinas, insumos e serviços de logística na pandemia, enquanto durar a

declaração de emergência em saúde pública.

No caso dos contratos com a IBL, um dos problemas apontados por técnicos da Saúde e representantes

do setor é que o ministério atribuiu importância principal para a possibilidade de menor valor durante o

processo de escolha, deixando em segundo plano questões técnicas.

Empresas com expertise apresentaram ofertas que se mostraram pouco competitivas, em termos de

valor.

As demais vacinas contra a Covid-19 seguem sendo entregues pela empresa VTCLog. A empresa se

tornou alvo da CPI da Covid no Senado por suspeitas de corrupção. Cerca de 170 milhões de doses já

foram entregues aos estados pela empresa.
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O relatório final da CPI propôs o indiciamento da própria VTCLog e de alguns de seus diretores. A

empresa segue distribuindo as demais vacinas contratadas pelo governo federal.

O Ministério da Saúde disse que não houve prejuízo para as vacinas distribuídas e que o envio das doses

se deu em tempo recorde.

A pasta afirmou que a contratação da IBL se deu por meio de um processo seletivo, com a participação

de diversas empresas consolidadas do setor, incluindo a VTCLog.

A IBL afirmou que os serviços de distribuição e acondicionamento das vacinas estão ocorrendo com altos

padrões de segurança, que foram exigidos no chamamento público com dispensa de licitação.

"Estamos mantendo, durante as operações, um contingente considerável de profissionais do mais alto

gabarito, a postos para garantir o atendimento de quaisquer demandas. Todas as etapas sob a nossa

responsabilidade foram cumpridas com excelência, sem qualquer prejuízo ou risco à qualidade das

vacinas", disse.

Segundo a empresa, não houve comprometimento da integridade das vacinas por perda de temperatura.

"A IBL trabalha com equipamentos de última geração para garantir o cumprimento das exigências. A

empresa tem os registros de todos os carregamentos operados até este momento, sem nenhum

contratempo", afirmou em nota.
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