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EXPECTATIVA ALVO DE PREOCUPAÇÃO EM TODO O MUNDO, VARIANTE INDIANA JÁ TEVE CIRCULAÇÃO CONFIRMADA NO ESTADO DE SÃO PAULO

novo delta
de preocupa
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Motivo de preocupação em
todo o mundo, a variante Delta da Covid-19 já circula no
estado de São Paulo. A informação, contudo, vem acompanhada de incertezas, já que
ainda não se sabe qual deve
ser o impacto da linhagem originária da Índia no Vale do Paraíba e no restante do Brasil.
Hoje, segundo o mais recente
relatório de sequenciamento
do Instituto Butantan, a região concentra a variante P.1
(gama) em 85% dos casos.

O comportamento que a variante Delta deve ter frente à
gama, porém, é desconhecido.
“Sabemos que, na Europa e
em Israel, ela [variante Delta]
tem provocado um aumento
no número de casos, inclusive
com uma pequena redução na
efetividade das vacinas utilizadas nesses países. Mas aqui
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por cento
dos casos de coronavírus
registrados hoje no Vale são
da cepa P.1, que é também
mais presente no estado

nós precisamos de mais tempo. Essa variante Delta, aqui,
concorre com uma variante
que já temos desde o início do
ano, que é a gama”, explicou
o coordenador do Centro de
Contingência, Paulo Menezes.
Dados preliminares indicam
que a Delta seria mais transmissível, teria mais risco de
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MORTES
foram registradas -até esta semana -- devido
ao novo coronavírus nas 39
cidades do Vale do Paraíba

hospitalização e reinfecção.
Outra característica envolve
mudança nos sintomas, com
mais dor de cabeça e menos
tosse, por exemplo.
Em São José dos Campos, a
secretária de Saúde, Margarete
Correia, informou monitorar
possíveis registros.
“Até o momento nenhuma
cepa Delta do coronavírus foi
identificada nos exames de
pacientes encaminhados para
estudo genômico. Estamos
atentos e monitorando constantemente a possibilidade de
circulação de variantes do vírus, por meio da equipe do Comitê de Enfrentamento e Prevenção. Porém é importante a
responsabilidade de todos”.
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