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OMS: cenário mais provável é gravidade da Covid-19 diminuir ao 
longo do tempo

Link: https://bit.ly/3tU5C3W
Data de Detecção:28/03/2022 
Fonte: Revista VEJA
Local de Notícia: Internacional

Pesquisadores identificaram na microbiota intestinal um composto
com potencial para reduzir os impactos à saúde causados pelo
vírus sincicial respiratório (VSR) – principal agente envolvido em
infecções do trato respiratório inferior, em especial a bronquiolite,
nas crianças de até 2 anos. Estima-se que o patógeno , Segundo o
artigo, o acetato – um ácido graxo de cadeia curta produzido por
bactérias do intestino – teria potencial tanto como tratamento
profilático quanto para minimizar as consequências da infecção.

Composto da microbiota intestinal pode ser aliado para tratar
bronquiolite

Link: https://bit.ly/3IZdENg
Data da Detecção:30/03/2022
Fonte: CNN internacional    
Local de Notícia: Internacional

Link: https://bit.ly/372ORLd
Data da Detecção:31/03/2022
Fonte: CNN INTERNACIONAL
Local de Noticia : Internacional

A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou nesta quarta-feira (30) que o número de casos de Covid-19 na
última semana foi de 10,8 milhões, o que representa 14% de queda na comparação com os sete dias anteriores. A
agência apelou para que não se reduza a aplicação de testes de detecção da doença. De 21 a 27 de março, todas
as regiões registraram uma redução no número de positivos. Nas Américas, a queda foi de 14%, com 634 mil
casos. Na Ásia Oriental (4,6 milhões), foi de 24%; na Ásia Meridional (232 mil), de 14%; e na Europa (5,2 milhões),
de 4%. Em pouco mais de dois anos de pandemia, o número total de positivos para o novo coronavírus é de 480
milhões.

OMS aponta queda nos casos de Covid-19 no mundo, mas pede
atenção com testes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta quarta-feira
(30) um plano atualizado para a Covid-19, estabelecendo três
cenários possíveis de como a pandemia evoluirá este ano.“Com base
no que sabemos agora, o cenário mais provável é que o vírus da
Covid-19 continue a evoluir, mas a gravidade da doença que ele
causa diminua com o tempo à medida que a imunidade aumenta
devido à vacinação e infecção”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, durante um briefing a repórteres.

Concentrações com a redução de alguns sinais e sintomas causados pelo vírus em bebês”, elenca o
farmacêutico Marco Aurélio Ramirez Vinolo, um dos coordenadores do estudo e professor de Imunologia .

https://bit.ly/3tU5C3W
https://bit.ly/3IZdENg


Link: http://glo.bo/3uN5UsV
Data da Detecção: 30/03/2022
Fonte: G1 NACIONAL
Local de Notícia: Nacional

Link: http://glo.bo/3NEjdED
Data da Detecção: 30/03/2022 
Fonte: G1 Nacional
Local de Notícia: Nacional

Anvisa amplia prazo de validade de vacina da AstraZeneca
produzida pela Fiocruz

Link: https://bit.ly/38lS7SB
Data da Detecção: 30/03/2022 
Fonte: REVISTA  VEJA
Local de Notícia: Nacional

A farmacêutica Eli Lilly anunciou na noite desta quarta-feira, 30, que o seu medicamento contra a Covid-19, o
Olumiant (baricitinibe), foi aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de
Saúde (Conitec), ligada ao Ministério da Saúde, e se tornou a primeira medicação a ser incorporada pelo SUS. O
remédio, de uso oral, é indicado para adultos hospitalizados que precisam de oxigênio por máscara ou cateter
nasal e casos de necessidade de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva.

Brasil tem 276 mortes por Covid-19 em 24 horas e chega
ao total de 659.570

São 29.912.417 casos registrados do novo coronavírus desde
o início da pandemia, segundo dados reunidos pelo
consórcio de veículos de imprensa. Média móvel de mortes
está em 215. Brasil registrou nesta quarta-feira (30) 276
mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando
659.570 desde o início da pandemia. Com isso, a média
móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 215, a mais baixa
desde 19 de janeiro de 2022. Em comparação à média de 14
dias atrás, a variação foi de -36%, marcando o 34º dia
seguido de tendência de queda nos óbitos decorrentes da
doença.

O A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
autorizou a ampliação do prazo de validade de vacina da
AstraZeneca contra a Covid-19 produzida pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). A decisão foi publicada no Diário
Oficial da União desta quarta-feira (30).Agora, o prazo
passou de 6 meses para 9 meses após a fabricação. No ano
passado, a agência já havia aumentado o prazo da vacina da
AstraZeneca, mas produzida pelo Instituto Serum, da Índia.
No entanto, a validade da vacina fabricada diretamente pela
AstraZeneca não foi ampliada.

Chega ao SUS primeiro remédio contra a Covid-19 

http://glo.bo/3uN5UsV
http://glo.bo/3NEjdED
https://bit.ly/38lS7SB


Governo do Amapá orienta municípios sobre a vacinação contra
a Influenza e Sarampo 2022

Link: https://bit.ly/35qmkP2
Data da Detecção: 29/03/2022
Fonte: Portal da SESA
Local de Notícia: Estadual

Link: http://glo.bo/3iY83Mx
Data da Detecção: 29/03/2021
Fonte: G1 AMAPÁ
Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3wSmRoc
Data da Detecção: 29/03/2022
Fonte: Portal da SVS
Local de Notícia: Estadual

O governo do Estado começou a orientar tecnicamente os
municípios para a 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza,
que este ano vai acontecer em conjunto com a 8ª Campanha
Nacional de Vacinação contra o Sarampo, em todo o país, no
período de 4 de abril a 3 de junho. O Amapá já recebeu 15 mil doses
da vacina contra a Influenza e deve receber mais um lote de
imunizantes na próxima quinta-feira, 31, de acordo com o Ministério
da Saúde.

Hospital Mãe Luzia realizou 3 vezes mais partos cesáreas do
que o recomendado pela OMS

.

Campanha de vacinação nas escolas de Macapá e Santana já
alcançou mais de 2,9 mil pessoas

Em uma semana de campanha de imunização nas escolas estaduais
de Macapá e Santana, o Governo do Amapá já atendeu mais de 2,9
mil pessoas - a maior parte delas, 2,1 mil, recebeu vacinas contra a
covid-19. Também foram aplicadas 464 doses da tríplice viral; 305
doses de vacinas contra o HPV; 69 doses da vacina Meningo ACWY,
contra a meningite. Confira no fim da matéria o cronograma das
escolas atendidas.

A oferta de imunização nas unidades de ensino representa uma nova estratégia do estado para o avanço da
vacinação, sobretudo, entre crianças de 5 a 11 anos de idade.

No ano passado, as cesarianas representaram 44,5% dos 8.745
partos realizados no Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML), maior
maternidade pública do Amapá, segundo o governo. O percentual
foi três vezes maior do que os 15% recomendados pela Organização

Mundial de Saúde (OMS). A entidade orienta que as cesáreas

representem até 15% dos partos em uma maternidade, já que o
procedimento cirúrgico aumenta as chances de infecções e
complicações no pós-parto.

Ao todo, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram 2.534 mil partos cesáreas em
2020 e 2.694 em 2021, representando um aumento de 6,3% entre os anos.

https://bit.ly/35qmkP2
http://glo.bo/3iY83Mx
https://bit.ly/3wSmRoc
https://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude/
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