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Período de 05/05 a 12/05/2022 

Notícias de São Paulo 
Casos de recombinante da Covid-19 em São Paulo são identificados 

08/05/2022 – R7 
Foram identificadas em São Paulo, duas amostras sequenciadas da sublinhagem XQ, 

uma recombinante das variantes BA.1.1 e BA.2 da Ômicron. A identificação 

aconteceu na última quinta-feira - dia 5 - e segundo informações do Instituto 

Butantan, em ambos os casos, o paciente não tinha tomado a terceira dose da vacina 

contra a Covid-19. 

 

Casos da recombinante XQ da Covid-19 foram em pessoas sem a 3ª dose, diz 

Butantan 

06/05/2022 – CNN 
As duas amostras sequenciadas da sublinhagem XQ, uma recombinante das variantes 

BA.1.1 e BA.2 da Ômicron, identificadas em São Paulo na quinta-feira (5), pertencem 

a pacientes que não tomaram a terceira dose da vacina, segundo o Instituto 

Butantan. 

 

Covid nas escolas: quais os protocolos de prevenção para a nova fase da pandemia 

05/05/2022 – GPHIN 

Escolas de São Paulo têm detectado aumento no número de casos positivos de covid-

19 entre seus alunos. O crescimento da contaminação tem sido provocado 

principalmente pela flexibilização de medidas preventivas, como uso de máscaras 

faciais, baixo isolamento e retomada de festas e confraternizações. 

 
Notícias Nacionais saber sua opinião 

Covid: Anvisa revisará regras sanitárias em aeroportos e aviões 
06/05/2022 – UOL 

"A iniciativa é parte do trabalho de revisão que a Anvisa vem conduzido a partir do 

acompanhamento e evolução do cenário epidemiológico da Covid-19", disse a 

agência, em nota. 

 

https://lorena.r7.com/post/Casos-de-recombinante-da-Covid-19-em-Sao-Paulo-sao-identificados
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-da-recombinante-xq-aconteceram-em-pessoas-sem-a-terceira-dose-diz-butantan/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-da-recombinante-xq-aconteceram-em-pessoas-sem-a-terceira-dose-diz-butantan/
https://gphin.canada.ca/cepr/showarticle.jsp?docId=1011648470
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/05/06/covid-anvisa-revisara-regras-sanitarias-em-aeroportos-e-avioes.htm


 
Brasil registra 10 mortes por covid em 24 horas e mais de 664 mil óbitos desde o 

início da pandemia 

08/05/2022 – G1 

São 664.189 óbitos registrados do novo coronavírus desde o início da pandemia, 

segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. 

 

Covid: Brasil tem menor nº de mortes em 2 anos, mas sem dados de 7 UFs 

08/05/2022 – UOL 

A média móvel de óbitos ficou em 89 e o país completou 5 dias com o indicador 

abaixo de 100. O índice é gerado a partir da média do número de mortes dos últimos 

sete dias. De acordo com especialistas, o número é o mais confiável para acompanhar 

o avanço ou o retrocesso da pandemia. 

 

Paxlovid: Ministério da Saúde incorpora primeiro medicamento para casos leves de 

Covid 

08/05/2022 – G1 

Fabricado pela Pfizer, medicamento é composto por dois antivirais: o nirmatrelvir e 

o ritonavir. Ele é indicado para pacientes com quadro leves a moderados da Covid-

19. 

 

Covid: 164,9 milhões de brasileiros completam vacinação, 76,8% da população 

11/05/2022 – UOL 

Hoje (11), o Brasil chegou à marca de 164,9 milhões de habitantes que completaram 

a vacinação contra a covid-19. Ao todo, 164.996.039 pessoas tomaram as duas doses 

ou a dose única de imunizante, o que representa 76,8% da população nacional. Os 

dados foram levantados pelo consórcio de veículos de imprensa integrado pelo UOL, 

com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde. 

 

Covid: Média móvel de mortes volta a ficar acima de 100 após 7 dias 

11/05/2022 – UOL 

Após um intervalo de uma semana, a média móvel de mortes por covid-19 no Brasil 

voltou a ficar acima de 100. Hoje, chegou a 107, segundo dados do consórcio de 

veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte. A média móvel é calculada a partir da 

média de mortes - ou de casos -, dos últimos sete dias. O índice é considerado por 

especialistas como a maneira mais confiável para acompanhar o avanço ou o 

retrocesso da pandemia 

 

Laboratório da UFMG detecta nova linhagem da variante ômicron em MG inédita no 

Brasil 

11/05/2022 – G1 

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/05/08/brasil-registra-10-mortes-por-covid-em-24-horas-e-mais-de-664-mil-desde-o-inicio-da-pandemia-media-movel-e-de-89-mortes-por-dia.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/05/08/brasil-registra-10-mortes-por-covid-em-24-horas-e-mais-de-664-mil-desde-o-inicio-da-pandemia-media-movel-e-de-89-mortes-por-dia.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/05/08/covid-19-coronavirus-casos-mortes-08-de-maio.htm
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/05/08/paxlovid-ministerio-da-saude-incorpora-primeiro-medicamento-para-casos-leves-de-covid.ghtml
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/05/08/paxlovid-ministerio-da-saude-incorpora-primeiro-medicamento-para-casos-leves-de-covid.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/05/11/vacinacao-covid-19-coronavirus-11-de-maio.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/05/11/covid-19-coronavirus-casos-mortes-11-de-maio.htm
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/05/11/laboratorio-da-ufmg-detecta-nova-linhagem-da-variante-omicron-em-mg-inedita-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/05/11/laboratorio-da-ufmg-detecta-nova-linhagem-da-variante-omicron-em-mg-inedita-no-brasil.ghtml


 

 

Segundo CT Vacinas, trata-se da BA.2.12.1, predominante nos Estados Unidos, que 

ainda não havia sido detectada no Brasil. 'Se a vacina ajuda a impedir que o vírus se 

multiplique, ela também ajuda a impedir que novas variantes importantes apareçam', 

disse pesquisador. 

 

Covid: metade das pessoas diagnosticadas tiveram sequelas da doença, mostra 

Fiocruz 

11/05/2022 – G1 

Estudo com mais de 600 pacientes apontou que 50% das pessoas infectadas com o 

novo coronavírus tiveram Covid longa. 

 

Ministério da Saúde mantém uso de vacina da Janssen contra covid-19 

12/05/2022 – UOL 

O Ministério da Saúde decidiu manter o uso da vacina Janssen, fabricada pela 

farmacêutica Johnson e Johnson, na Campanha de Vacinação contra a Covid-19. A 

decisão está em Nota Informativa nº21/2022, divulgada ontem, pela Secovid 

(Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19). No Brasil, a 

vacina estava autorizada para uso emergencial pela Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) desde 31 de março de 2021 e, em abril deste ano, a agência 

concedeu registro para uso definitivo do imunizante. Segundo a pasta, a decisão leva 

em conta a recomendação da Anvisa para manter o uso da vacina. 

 

Notícias Internacionais 
Pequim inicia nova rodada de testes em massa para conter Covid-19 

07/05/2022 – G1 

A capital chinesa está tentando evitar uma explosão de casos como aconteceu em 

Xangai, a maior cidade do país. 

 

OMS: Política de 'covid zero' aplicada pela China é 'insustentável' 

10/05/2022 – UOL 

"Quando falamos da estratégia de 'covid zero', acreditamos que é insustentável, 

considerando-se a evolução atual do vírus e nossas previsões", disse Tedros em 

coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça. 

 

Covid: OMS afirma que 4ª dose deve ser apenas para imunossuprimidos e idosos 

10/05/2022 – UOL 

https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/05/11/covid-metade-das-pessoas-diagnosticadas-tiveram-sequelas-da-doenca-mostra-fiocruz.ghtml
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/05/11/covid-metade-das-pessoas-diagnosticadas-tiveram-sequelas-da-doenca-mostra-fiocruz.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2022/05/12/ministerio-da-saude-mantem-uso-de-vacina-da-janssen-contra-covid-19.htm
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/05/07/pequim-inicia-nova-rodada-de-testes-em-massa-para-conter-covid-19.ghtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/05/10/oms-politica-de-covid-zero-aplicada-pela-china-e-insustentavel.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2022/05/10/oms-afirma-que-4-dose-deve-ser-apenas-para-imunossuprimidos-e-idosos.htm


 
A quarta dose da vacina contra a covid-19 deve ser dirigida, neste momento, apenas 

para pessoas com imunidade debilitada e idosos, afirmou nesta terça-feira a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Coreia do Norte relata primeiro caso de Covid-19 e declara “lockdown nacional” 

12/02/2022 – CNN 

A Coreia do Norte identificou seu primeiro caso de Covid-19, de acordo com a mídia 

estatal, que classificou a situação de “grande emergência nacional”. Não está claro o 

número de infecções detectadas até o momento no país, mas a agência de notícias 

estatal KCNA informou nesta quinta-feira (12) que casos da variante Omicron foram 

registrados na capital Pyongyang. 

 

EUA superam marca de um milhão de mortes por Covid-19 

12/05/2022 – G1 

Os Estados Unidos superaram nesta quinta-feira (12) a sombria marca de mais de 

um milhão de pessoas mortas por causa da Covid-19, segundo informou a Casa 

Branca. Em comunicado, o presidente do país, Joe Biden, pediu aos norte-americanos 

que continuem "vigilantes" e lamentou as mortes. 

 

 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/coreia-do-norte-relata-primeiro-caso-de-covid-19-e-declara-emergencia-nacional/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/eua-dizem-que-coreia-do-norte-pode-realizar-teste-nuclear-subterraneo-este-mes/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/chefe-do-banco-mundial-testa-positivo-para-covid-19/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/05/12/eua-superam-marca-de-um-milhao-de-mortes-por-covid-19.ghtml

