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Nova variante do coronavírus, oriunda da Ômicron, é
descoberta na China

O órgão disse que a cidade de Suzhou realizou imediatamente investigações epidemiológicas e sequenciamento genético para cada
caso.

Um novo estudo, publicado nesta quarta-feira (6) no periódico New England Journal of Medicine, descobriu que a taxa de proteção da quarta
dose da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer diminui após um mês (quatro semanas) da aplicação. Contudo, contra sintomas
graves, a taxa de proteção se manteve por um mês e meio após a aplicação. Utilizando o banco de dados do Ministério da Saúde de Israel,
pesquisadores extraíram informações de mais de 1,2 milhão de pessoas com 60 anos de idade ou mais, que eram elegíveis para a quarta
dose durante um período em que a variante Ômicron (B.1.1.529) do SARS-CoV-2 foi predominante no país, entre 10 de janeiro e 2 de março
de 2022. Eles escreveram que “as taxas de infeções confirmadas por SARS-CoV-2 e Covid-19 grave foram menores após uma quarta dose da
vacina da Pfizer do que após apenas três doses. A proteção contra infecções confirmadas pareceu de curta duração, enquanto a proteção
contra doenças graves não diminuiu durante o período do estudo”.

Diante de relatos alarmantes de interrupção do tratamento para o HIV, que ameaça a vida de milhares de pessoas na Ucrânia, um
esforço internacional irá garantir o fornecimento dos medicamentos antirretrovirais no país afetado pela guerra ao menos pelos
próximos 12 meses. A ação conjunta reúne a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Plano de Emergência do Presidente dos
Estados Unidos para Alívio da AIDS (PEPFAR), além de autoridades e parceiros ucranianos. A OMS, juntamente com o PEPFAR, o
Fundo Global de Combate à Aids, Tuberculose e Malária, o Centro de Saúde Pública (UPHC) do Ministério da Saúde da Ucrânia e
as organizações não governamentais Alliance for Public Health e 100% Life garantiram a aquisição de 209 mil embalagens do
medicamentos antirretrovirais tenofovir + lamivudina e dolutegravir. Estima-se que 260 mil pessoas vivam com HIV na Ucrânia.
Antes da guerra, mais da metade, ou quase 150 mil pessoas, estavam em tratamento antirretroviral, incluindo mais de 2.700
crianças. A falta de acesso aos medicamentos coloca em grave risco a saúde dessas populações.

Uma nova variante oriunda da Ômicron foi descoberta pelo
sequenciamento do gene do coronavírus de um caso leve confirmado na
cidade chinesa de Suzhou, informou o “Global Times”. De acordo com o
Centro de Controle e Prevenção de Doenças da cidade, a maioria dos casos
é importada de outras províncias e cidades.

Proteção da 4ª dose da vacina da Pfizer contra a Covid diminui
após um mês, diz estudo

Esforço internacional garante tratamento do HIV na
Ucrânia ao menos por um ano
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Anvisa aprova registro definitivo de vacina da Janssen

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta terça-feira (5), o registro definitivo da vacina da Janssen-Cilag
contra a Covid-19. A aprovação do registro inclui também a dose de reforço da Janssen, que, diferente das outras, era aplicada em
dose única. A vacina da Janssen já estava aprovada para uso emergencial havia um ano. Agora, o imunizante recebe o "padrão
ouro" da Anvisa, segundo classificou o gerente-geral de Medicamentos e Insumos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes.

Conforme o hospital, as famílias foram procuradas e 40 delas já tinham sido localizadas. As crianças estão sendo monitoradas. Até 
a tarde desta quarta-feira (6), não havia relato de problemas de saúde decorrentes da falha.
Segundo o Santa Lucinda, o lote de vacinas foi bloqueado e a Vigilância Sanitária municipal foi notificada tão logo foi identificado 
que o lote estava fora do prazo.

Dados do Ministério da Saúde atualizados em 5 de março mostram que 9,7 milhões de crianças dessa faixa etária começaram o
esquema vacinal, o que representa aproximadamente 47,5% do contingente esperado. Para efeitos de comparação, nas duas
semanas entre 17 e 8 de junho de 2021, foram aplicados mais de 22 milhões de primeiras doses em adultos, o que demonstra que a
capacidade do sistema não é o problema. Os postos de saúde estão prontos para vacinar, mas a resistência dos pais tem sido o
principal desafio, afirma Flávia Bravo, diretora da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações).

.

Imunizante já tinha aprovação para uso emergencial. Novo registro,
que já foi concedido à Pfizer/BionTech e à AstraZeneca/Oxford, libera
a venda da vacina sem ter que passar antes pela agência.

Hospital aplica vacina vencida contra hepatite B em 
44 bebês de Sorocaba

Funcionários de um hospital aplicaram doses de vacina contra
a hepatite B fora do prazo de validade em 44 bebês, em Sorocaba,
interior de São Paulo. A falha foi informada à Vigilância Sanitária
municipal pela própria instituição, o Hospital Santa Lucinda,
vinculado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Em três meses, Brasil ainda não vacinou metade das 
crianças de 5 a 11 anos contra a Covid

Iniciada nacionalmente em janeiro, a campanha de vacinação de
crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 no Brasil ainda não
conseguiu cobrir nem metade do público-alvo estimado pelo
Ministério da Saúde, que é de cerca de 20,5 milhões de pessoas.
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Amapá flexibiliza mas ainda obriga uso de máscaras em
escolas, transportes e unidades de saúde

A novidade consta no decreto que rege as regras da pandemia de Covid-19 para a prevenção do novo coronavírus. A medida
passa a valer nesta terça-feira (5) e vai até 2 de maio, quando um novo decreto deve ser publicado. Em Macapá, o uso do
equipamento já não era obrigatório em locais abertos e fechados há duas semanas, exceto nos transportes públicos e em
unidades de saúde.

Esse problema ocorre, às vezes, por conta de informações repassadas incorretamente pelo próprio cidadão, o que faz muitos
dados serem lidos como inválidos pelo sistema. São situações como números de RG ou CPF incorreto. O monitoramento acontece
na central do Televida, que fica dentro da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS).

Campanha contra a gripe começa com oferta do imunizante
nos mesmos postos da Covid-19, no AP

Segundo a coordenadora da Unidade de Imunobiológicos da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá, Angélica
Oliveira, a estratégia de ofertar os imunizantes nos mesmos postos busca facilitar o acesso às doses e, assim, ampliar a cobertura
vacinal. Além disso, não há contraindicação para a aplicação das vacinas no mesmo dia. Em torno de 60 mil idosos a partir dos 60
anos devem ser vacinados contra a influenza. O dia D da campanha acontece no dia 30 de abril em todo o país. Além dos idosos,
também integram os grupos prioritários: profissionais da saúde, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, profissionais
das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e/ou
condições clínicas especiais, além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A previsão é que sejam mais de 250 mil pessoas a
serem alcançadas entre os públicos-alvos.

O governo do Estado flexibilizou o decreto da pandemia e dispensou a
obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos e fechados no
Amapá, mas há exceções. O item ainda deve ser usado nos ambientes
escolares (públicos e privados), em transportes públicos e nas unidades de
saúde.

Televida: ligações serão realizadas para atualização de dados 
vacinais no Amapá

Desde segunda-feira, 4, equipes do projeto Televida, criado pelo Governo do
Amapá, iniciaram as ligações para consulta de dados vacinais que ainda não
foram inseridos no ConectSus - plataforma do Ministério da Saúde para
consulta de histórico vacinal e médico. As equipes telefonam para pessoas
que tomaram doses de vacina contra a Covid-19, mas estão com dados
incompletos ou errados nos formulários.

A partir desta segunda-feira (4), os idosos de 60 anos ou mais
podem ser vacinados contra o vírus influenza, na 24ª campanha
anual de vacinação contra a gripe. A mobilização no Amapá acontece
em conjunto com as campanhas contra o novo coronavírus (segunda
dose de reforço para esse público) e ainda contra o sarampo, nos
mesmos postos.
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