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PANDEMIA A Organização
Pan-Americana da Saúde
(Opas), o escritório regional
da Organização Mundial da
Saúde (OMS) para as Américas, informou ontem que o
Brasil ainda não alcançou a
chamada imunidade de rebanho contra o coronavírus.
As informações são do G1.
"Não há evidência de que o
Brasil ou alguma parte do
país tenha alcançado imunidade de rebanho", declarou
o diretor para doenças infecciosas da entidade, Marcos Espinal.
Mesmo em Manaus, no
Amazonas, uma das cidades
brasileiras mais afetadas pelo coronavírus, só registra
anticorpos em 14% da população, diz estudo citado por
Espinal. "Isso não é o eficiente para dar imunidade
de rebanho", afirmou,
acrescentando ainda que a
taxa para se alcançar esse
nível de imunização coletiva
é de mais de 70%.
"Não estamos recomendando[nenhum país a alcançar a imunidade rebanho], porque isso custaria
muitas vidas", complementou Marcos Espinal.
Segundo ele, um estudo
recente concluiu que os anticorpos nos infectados pelo
novo coronavírus não duram
mais que três ou quatro meses, o que também não funciona para se adquirir a imu-
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BRASIL

Brasil não tem
‘imunidade de
rebanho’, diz
órgão da OMS

1,8

milhão de pessoas
morreriam no Brasil se o
país atingisse a cota de
70% da população
infectada pelo novo
coronavírus, diz projeção
de cientistas

70

da população brasileira
teria de estar imunizada,
seja por ter covid-19 ou
tomar vacina, para que o
país alcançasse a chamada
imunidade de rebanho,
explica a Opas

230,3

mil novos casos de
coronavírus foram
registrados no mundo em
24 horas, revela a OMS

nidade de rebanho.
Otermo imunidade de rebanho é utilizado pela medicina para descrever uma população que, ao atingir um
número alto de pessoas resistentes a um vírus (por já
terem sido infectadas ou vacinadas), cria um ambiente
em que o vírus não consegue
mais encontrar pessoas suscetíveis a serem infectadas.
Ainda segundo a reportagem do G1, uma projeção de
cientistas aponta que, caso o
Brasil tenha 70% da população infectada pelo
Sars-CoV-2, como o presidente Jair Bolsonaro defende
desde o começo da pandemia como argumento contra
as medidas de isolamento
social, o país pode registrar
1,8 milhão de mortes em um
cenário no qual o colapso do
sistema de saúde afetaria
também o atendimento de
pacientes de outras doenças.
Em entrevista coletiva ontem, a representante da

Opas revelou que as Américas foram responsáveis por
60% das novas infecções
pelo novo vírus em todo o
mundo na última semana.
"Até 13 de julho, tínhamos
6,8 milhões de casos e 288
mil mortes nas Américas. Isso equivale a aproximadamente metade de todos os
casos e mortes notificados
no mundo. Na semana passada, a região registrou 60%
de todos os novos casos e
64% de todas as novas mortes” ", informou a diretora
da Opas, Carissa F. Etienne.
Ainda segundo o órgão da
OMS, anteontem, a América
Latina se tornou a segunda
região no mundo em números de mortes pelo coronavírus, atrás apenas do continente europeu. O Brasil é o
país mais afetado na região.
Ainda segundo um relatório da própria OMS, feito
com base em dados do domingo, 12, 230.370 novos
casos de covid-19 foram registrados em apenas 24 horas em todo o mundo, com
os Estados Unidos e o Brasil
sendo os países responsáveis
por metade desses casos.
Entre os cinco primeiros
países no ranking da OMS
com os países que registram
os maiores números de casos
e mortes pelo novo coronavírus, três estão na América:
além de Estados Unidos e
Brasil, também o México.

BRASIL TEM 1.056 MORTES
POR DIA, DIZ CONSÓRCIO
ï Boletim O Brasil registrou
1.341 mortes pela covid-19 nas
últimas 24 horas, chegando ao
total de 74.262 óbitos por conta
da pandemia de janeiro até
agora. Os dados foram divulgados ontem pelo consórcio de
veículos de imprensa que se
uniram para calcular os casos e
mortes pelo coronavírus desde
que o Ministério da Saúde
parou de atuatualizar as informações diariamente. Com o
levantamento de ontem, a média móvel de novas mortes no
Brasil na última semana foi de
1.056 por dia, uma variação de
8% em relação aos óbitos registrados em 14 dias. Em casos
confirmados, foram 43.245
novos registros até ontem, com
o total de 1.931.204 de
brasileiros infectados pelo novo
coronavírus descoberto em
dezembro de 2019 na China.
Ainda de acordo com o consório, no total, nove estados da
federação mais o DF apresentaram alta de mortes: PR, RS,
SC, MG, GO, MS, MT, RO, TO.
Os casos de covid-19 estão estáveis em: ES, SP, AP, AL, BA,
CE, MA, PB, PE, PI e SE; e a
diminuição das contaminações
foi registrada nos estados de:
RJ, AC, AM, PA, RR e RN, ainda de acordo com o consórcio.
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