CLIPPING CIEVS FRONTEIRA DIONÍSIO CERQUEIRA N° 02
26/05/2021

No sentido de aprimorar a capacidade de alerta e resposta a emergências em Saúde
Pública, o CIEVS-Fronteira Dionísio Cerqueira realiza busca ativa de rumores
veiculados pela mídia, por meio de um processo denominado "Clipping".

VARIANTE INDIANA JÁ FOI DETECTADA EM AO MENOS 53
PAÍSES E TERRITÓRIOS, DIZ OMS
Relatório da organização aponta que a cepa B.1.617 é mais contagiosa
e diminuiu a eficácia de vacinas, mas ainda é investigado se ela está
relacionada a quadros mais graves de Covid-19.
A variante indiana do novo coronavírus, a B.1.617, já foi oficialmente
detectada em 49 países e 4 territórios, segundo relatório da Organização
Mundial de Saúde (OMS) publicado nesta quarta-feira (26). São 8 novas áreas
em relação ao boletim da semana passada.
A organização também afirmou já ter recebido informações, de fontes
não oficiais, indicando que a variante B.1.617 foi encontrada em mais 7 países
e territórios, incluindo nações que são referência no combate à pandemia,
como China e Nova Zelândia, o que eleva o total de áreas afetadas para 60.
O documento aponta que a cepa B.1.617 é mais contagiosa e diminui a
eficácia das vacinas da Pfizer e de Oxford/AstraZeneca, mas ainda é
investigado se ela está relacionada a quadros mais graves de Covid-19 e se
ela aumenta o risco de reinfecção
Até o momento, a OMS classifica 4 cepas como "variantes de
preocupação" (conhecidas pela sigla VOC): a britânica (B.1.1.7), a sul-africana
(B.1.351), a brasileira (P.1) e indiana (B .1.617).
"A evolução do vírus é esperada e, quanto mais o SARS-CoV-2 circula,
mais oportunidades ele tem de evoluir", alerta o relatório. "Reduzir o contágio
por meio de métodos de controle de doenças estabelecidos e comprovados é

parte essencial da estratégia global para reduzir as mutações que têm
implicações negativas na saúde pública".
A variante indiana
A variante indiana B.1.617 possui três sub-linhagens, com pequenas
diferenças (B.1.617.1, B.1.617.2 e B.1.617.3), que foram descobertas entre
outubro e dezembro de 2020.
As três apresentam mutações importantes nos genes que codificam a
espícula, a proteína que fica na superfície do vírus e é responsável por
conectar-se aos receptores das células humanas e dar início à infecção.
Entre as alterações, a E484Q tem similaridades com a E484K, alteração
encontrada nas variantes sul-africana e brasileira.
Até o momento, cientistas ainda não conseguiram estabelecer sobre a
variante indiana:
 A sua real velocidade de transmissão e o quanto ela é mais transmissível;
 Se a variante está relacionada a quadros de Covid-19 mais graves, que
exigem internação e intubação;
 Se ela aumenta o risco de reinfecção (a OMS já aponta uma "possível
modesta redução na atividade de neutralização")
No Brasil, a variante indiana foi confirmada em tripulantes que chegaram
em um navio que saiu da Malásia. Há casos suspeitos em outros estados
também, como no Ceará e no Pará.
Segundo o boletim semanal da OMS, as "taxas de ataque" da sublinhagem B.1.617.2 da variante indiana parecem ser superiores às da variante
britânica (a B.1.1.7).
"Novas evidências estão surgindo de que as taxas de ataque para a
variante B.1.617.2 relatadas no Reino Unido entre 29 de março e 28 de abril de
2021 foram superiores ao da B.1.1.7", diz o documento.
Mais informações em:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/05/26/variante-indiana-ja-foidetectada-em-ao-menos-53-territorios-diz-oms.ghtml
Ainda em: https://healthmap.org/formobile/?aid=6565606

MAPA ATUALIZADO DO RISCO POTENCIAL EM SAÚDE PUBLICA

https://healthmap.org/formobile/?aid=6565606

SITUAÇAO DA PANDEMIA POR CONTINENTE

https://covid19.who.int/

VACINA DA PFIZER CONTRA A COVID-19 COMEÇA A SER
TESTADA EM GRÁVIDAS NO BRASIL
Cerca de 200 voluntárias saudáveis com mais de 18 anos participam do
estudo, que será realizado em quatro centros de pesquisa brasileiros.
As empresas Pfizer e BioNTech anunciaram o início, nesta terça-feira
(25), dos testes da sua vacina contra a Covid-19 em grávidas no Brasil. Será
avaliada a segurança do imunizante para a gestante, o bebê e a transferência
de anticorpos.
Cerca de 200 grávidas, com mais de 18 anos e saudáveis participam do
estudo brasileiro em quatro centros de pesquisa: o Hospital das Clínicas de
Porto Alegre, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais e os Centro Multidisciplinar de Estudos Clínicos de São Bernardo do
Campo e de Sorocaba.
As voluntárias receberão duas doses do imunizante com 21 dias de
intervalo. Os recém nascidos de mães testadas pela vacina serão monitorados
até os seis meses de idade.
Os testes no Brasil integrarão o ensaio mundial da Pfizer em grávidas de
Fase 2/3, que testa desde fevereiro a vacina em cerca de 4 mil grávidas entre a
24 ª e a 34 ª semanas de gestação.
Os estudos de Fase 2/3 buscam checar a segurança, tolerância e
eficácia da vacina no público testado.
Na primeira etapa dos estudos da vacina da Pfizer, ainda no ano
passado, os fabricantes não incluíram as grávidas e as crianças esclarecendo
que primeiro precisavam garantir que as vacinas fossem seguras e eficazes de
maneira mais geral. À época, Moderna e Pfizer exigiram provas de um teste de
gravidez negativo e um compromisso de usar o controle de natalidade de
mulheres em idade fértil que se inscreveram como voluntárias.
Brasil tem 77% das mortes de gestantes e puérperas por Covid-19
registradas no mundo, diz estudo.
A diretora médica da Pfizer, Márjori Dulcine, lembrou que as mulheres
grávidas integram o grupo de risco da Covid. "Trata-se de mais uma etapa
importante no combate à COVID 19. As mulheres grávidas têm um risco
aumentado de complicações e de desenvolver a forma grave da doença . É
muito importante reunirmos evidências sobre segurança e eficácia da vacina
para este grupo pensando no binômio mamãe e bebê ”, disse Dulcine.

Mais informações em:
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/05/25/vacina-da-pfizercontra-a-covid-19-comeca-a-ser-testada-em-gravidas-no-brasil.ghtml

DADOS NACIONAIS

https://covid.saude.gov.br/

SANTA CATARINA

SC TEM 73 MORTES POR COVID-19 EM 24 HORAS E
CONTABILIZA 953 MIL CASOS CONFIRMADOS
Hospitais continuam cheios e a taxa de ocupação de leitos de Unidade
de Terapia Intensiva da rede pública no estado está em 93%. Há 22 pessoas à
espera de leito em unidade de terapia intensiva.Santa Catarina teve mais 73
mortes por complicações da Covid-19 acrescentadas ao boletim do governo do
estado em 24 horas. No total, o território catarinense contabiliza 953.027 casos
confirmados da doença, com 14.946 óbitos desde o início da pandemia,
segundo o relatório da noite de terça-feira (25).
Os hospitais continuam cheios e a taxa de ocupação de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública no estado está em 93%. Se
forem levados em conta apenas os leitos para adultos, o índice chega a 95%.
Há 22 pessoas à espera de leito em unidade de terapia intensiva.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), 21.519 pessoas estão
em tratamento contra a doença e podem transmitir o vírus. Considerando
dados proporcionais à população, o Meio-Oeste tem a maior quantidade de

casos ativos, 730 casos a cada 100 mil habitantes. Em seguida, estão Alto
Uruguai catarinense (512) a e Serra (424).
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/05/26/sc-tem-73-mortes-por-covid-19em-24-horas-e-contabiliza-953-mil-casos-confirmados.ghtml

VACINAÇÃO EM SC: 203.250 NOVAS DOSES DA VACINA
ASTRAZENECA/FIOCRUZ CHEGAM A SC NESTA TERÇA
Santa Catarina recebe nesta terça, 25, nova remessa com mais 203.250
doses da vacina do laboratório AstraZeneza/Fiocruz. A previsão é que as
vacinas cheguem ao aeroporto de Florianópolis às 23h30 e, após o
desembarque, serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio
onde a equipe da DIVE fará a recepção e organizará a logística de distribuição
para as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs).
A distribuição deste novo lote começa na quarta-feira, 26, no período da tarde.
Com mais essa remessa, o estado soma um total de 3.206.200 doses de
vacinas Covid-19 recebidas até o momento.
“O Estado de Santa Catarina sempre distribuiu as vacinas com agilidade
e, agora, é preciso que os municípios avancem na vacinação das
comorbidades e dos outros grupos prioritários”, destacou o secretário André
Motta Ribeiro, que nesta quarta e quinta-feira cumprirá agenda em Brasília
para tratar da vacinação junto ao Ministério da Saúde. “Os estados do Sul
enfrentarão um período de inverno em que, tradicionalmente, ocorre um
aumento no número de casos de doenças respiratórias. Portanto,
solicitaremos o uso de reserva emergencial das vacinas para atender a
população dessas regiões, para que possamos passar esse período de
sazonalidade com a maior parte da população protegida”, afirma.
Todas as 203.250 doses recebidas nesta remessa serão enviadas aos
municípios para aplicação da dose 1 (D1), ampliando o número de pessoas
que irão iniciar o esquema vacina, que é composto por duas doses, com
intervalo de 12 semanas entre elas. A tabela com a quantidade de doses que
será entregue para cada município será divulgada na tarde de quarta, 26.
http://www.dive.sc.gov.br/index.php/arquivo-noticias/1631-vacinacao-em-sc203-250-novas-doses-da-vacina-astrazeneca-fiocruz-chegam-a-sc-nesta-terca

PARANÁ

CASOS DE COVID-19 NO PARANÁ CHEGAM A 1.061.876, DIZ
SESA; ESTADO TEM 25.519 MORTES
Nesta terça-feira (25), houve aumento de 5.308 diagnósticos e de 101
mortes, de acordo com o boletim; número de recuperados desde o início da
pandemia é de 741.214. O boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),
divulgado nesta terça-feira (25), mostra que o número de casos confirmados de
coronavírus no Paraná chegou a 1.061.876.
O total de mortes pela doença no estado atingiu 25.519, com 101 novas
confirmações de óbitos.
De acordo com a secretaria, na comparação com os dados de segundafeira (24), houve aumento de 5.308 diagnósticos.
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/05/25/casos-de-covid-19-no-parana-chegama-1061876-diz-sesa-estado-tem-25519-mortes.ghtml

CORONAVÍRUS: PARANÁ DETERMINA TOQUE DE RECOLHER
DAS 20H ÀS 5H E MUDA HORÁRIOS DO COMÉRCIO, A PARTIR
DE SEXTA-FEIRA (28)
Novas regras, publicadas nesta terça (25), começam a vigorar às 5h de
sexta (28) e valem até 11 de junho. Restaurantes, shoppings e academias
continuam proibidos de funcionar aos domingos.
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/05/25/coronavirus-parana-determina-toquede-recolher-das-20h-as-5h-e-muda-horarios-do-comercio-a-partir-de-sexta-feira-28.ghtml

RIO GRANDE DO SUL
DECRETO ESTABELECE MULTA PARA QUEM ORGANIZA
FESTA CLANDESTINA NO RS
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/

DADOS DA REGIÃO SUL

https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html

DADOS DE SANTA CATARINA

https://bilistasdosus.mpsc.mp.br/extensions/Lista-Espera-SUS/

EVOLUÇAO DO CASOS EM SC

https://bilistasdosus.mpsc.mp.br/extensions/Lista-Espera-SUS/

PAINEL DE OBITOS DE SC

https://bilistasdosus.mpsc.mp.br/extensions/Lista-Espera-SUS/

REGIÃO EXTREMO OESTE - EVOLUÇAO DOS CASOS

https://bilistasdosus.mpsc.mp.br/extensions/Lista-Espera-SUS/

PERFIL DE OBITOS DO EXTREMO OESTE DE SC

https://bilistasdosus.mpsc.mp.br/extensions/Lista-Espera-SUS/

PERFIL DE OBITOS DE DIONISIO CERQUEIRA SC

https://bilistasdosus.mpsc.mp.br/extensions/Lista-Espera-SUS/

Taxas de letalidade do município esta muito próxima da taxa nacional,
ou seja, nacional com 2,8 % e o municipal em 2,6%, enquanto a taxa regional
esta 1,3%, abaixo da estadual que é de 1,5%. Barracão está com uma taxa de
letalidade semelhante aos de DC com 2,72%.

EVOLUÇAO DO CASOS EM DIONISIO CERQUIERA SC

https://bilistasdosus.mpsc.mp.br/extensions/Lista-Espera-SUS/
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CONFIRMADOS COVID 19 EM DIONISIO CERQUIERA SC
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https://bilistasdosus.mpsc.mp.br/extensions/Lista-Espera-SUS/

AÇÕES DO CIEVS DIONISIO CERQUIERA SC

Na Ultima segunda-feira, 24 de maio de 2021, o CIEVS FRONTEIRADIONISIO CERQUEIRA/SC, esteve reunido no Comitê Intermunicipal da
Fronteira - CIF, onde foi realizado reunião com os Prefeitos dos Municípios que
compõe o consórcio intermunicipal (Dionísio Cerqueira/SC, Bom Jesus do
Sul/PR e Barracão/PR), Secretários de Saúde, Vigilâncias Epidemiológicas e
Presidente da ASCOAGRIN - Associação dos Comerciantes locais. A reunião
teve como pauta, buscar alternativas para frear e reduzir casos de
contaminação por covid-19, bem como os óbitos em decorrência da pandemia.
Diante disso, o CIEVS expôs o plano de ação conjunto para os três
municípios brasileiros, no momento as autoridades da província de Bernardo
Irigoyen – Argentina não se fez presente, entre as ações estão a intensificação
da fiscalização e aplicação de medidas punitivas para quem descumprir as
regras, monitoramentos e prevenções. Sendo assim, ao finalizar a reunião, foi
emitido a todas as autoridades presentes, o clipping quinzenal que é emitido,
para dar alusão aos números pandêmicos e suas consequências a nível
mundial, nacional, regional e municipal.
Nesta mesma semana se reuniram as Forcas de Seguranças, prefeitos,
gestores de saúde e promotoria de justiça de Barracão e Dionísio Cerqueira foi
implementado decreto tri fronteiriço que pune com multa o cidadão que
descumprir as medidas de isolamento, não uso de mascara e fazer
aglomerações.
Elaboração: CIEVS Fronteira DC

