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COM MAIS

Variante Delta torna-se dominante no
mundo, já identificada em 100 países

POTENCIAL

D

elta domina mapa mundi.
Detectada inicialmente na Índia, a variante Delta
do coronavírus é a linhagem
predominante em todo o mundo, segundo informaram na
semana passada autoridades
dos Estados Unidos, país que
registra uma disparada de casos e mortes pela doença entre
pessoas não vacinadas.
Os casos de Covid-19 dos
EUA aumentaram 70% em relação à semana anterior e as
mortes subiram 26% no mesmo período.
Rochelle Walensky, diretora do
CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA,
informou que os surtos ocorrem
em partes do país com índices
baixos de vacinação.
A média de sete dias de casos
diários está em mais de 26 mil,
mais do que o dobro da mínima
de 11 mil casos em junho, de
acordo com dados do CDC.
“Isto está se tornando uma
pandemia dos não vacinados”,
disse Walensky. “Nada menos
do que 97% das pessoas hospitalizadas no país com Covid-19
pertencem a esta categoria”.
A variante Delta é mais contagiosa do que a original e já foi
detectada em 100 países, tornando-se a linhagem predominante em todo o mundo.
“Estamos lidando com uma
variante formidável da Co-

COMBATE

Médico alerta
para necessidade
de intensificar a
vacinação

Perigo. Variante Delta tornouse dominante no mundo

Alta. Mutação causou aumento
de mortes nos EUA e Europa

vid-19”, declarou o médico Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas
dos EUA.

De acordo com ele, o mundo
enfrenta atualmente um “período muito perigoso da pandemia”, com “cenas terríveis
de hospitais superlotados”
em países com baixa cobertura de vacinação e com a variante Delta.
O representante da OMS disse
que pediu aos líderes mundiais
para trabalharem em conjunto,
no sentido de garantir que, no
mês de julho de 2022, 70% da
população mundial estejam vacinado contra o vírus.

MUNDO.

“A Delta foi detectada em pelo
menos 100 países, propagandose rapidamente em países com
baixa e com alta cobertura de
vacinas”, disse Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde),
em entrevista coletiva virtual
partir de Genebra.

100

PAÍSES
detectaram a circulação da
variante Delta do
coronavírus, que se tornou
dominante no mundo

.

4,14

MILHÕES
de mortes por Covid-19
foram confirmadas em todo
o mundo, com 193 milhões
de casos positivos

VACINAS. Médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês,
André Bom vê com preocupação a circulação de variantes
do coronavírus com maior
transmissibilidade, como é o
caso da Delta, atualmente dominante no mundo. Segundo
ele, a identificação da mutação
vai exigir que mais pessoas
sejam vacinadas para a obtenção da chamada “imunidade
coletiva”. “Pode interferir muito em alguns sentidos. Com a
variante original, uma pessoa
infectava duas a três pessoas.
Isso faz com que a gente
precisasse de uma cobertura
vacinal entre 60% e 70%. Com
a variante Delta, uma pessoa
infecta 5 a 8 pessoas diferentes, então você precisa de
uma proporção muito maior
de vacinados para reduzir a
circulação do vírus de forma
sustentável”, disse. Em todo
o Brasil, 42,5% da população
está parcialmente imunizada
com a primeira dose, em um
total de 90 milhões de pessoas. A população totalmente
imunizada chegou a 16,22%.
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