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Fiocruz aguarda aval da OMS para iniciar exportação de 
vacinas contra Covid-19 

 Link: https://bit.ly/3xaI4th 
 Data de Detecção: 31/05/2022  
 Fonte:  CNN Internacional 
 Local de Notícia: Internacional 

Covid-19: após 2 meses, Xangai encerra lockdown 

Link: https://bit.ly/3GFN10x 
Data da Detecção: 01/06/2022 
Fonte: CNN internacional     
Local de Notícia: Internacional 

 Link: https://bit.ly/3aD6O4L 

 Data da Detecção: 02/06/2022 

 Fonte: CNN internacional  

 Local de Noticia : Internacional 

Inglaterra registra transmissão comunitária da varíola dos 
macacos na semana do Jubileu da rainha 

A Fiocruz pretende iniciar o mais breve possível a exportação de vacinas 
nacionais contra Covid 19.  Neste último, menos de 10% dos países atingiram 
a meta de vacinação contra o coronavírus – cinco dos 54 países do 
continente, segundo a OMS. “Caso haja demanda externa, nós estamos 
prontos para exportar, nós dependemos apenas da autorização das 
entidades.  

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido(UKHSA) afirmou nesta 
quarta-feira (1) que a varíola dos macacos parece estar sendo transmitida de 
forma comunitária na Inglaterra, informação que preocupa especialistas neste 
momento: durante os próximos dias ocorrerão as festividades do Jubileu de 
Platina da Rainha Elizabeth II, nas quais milhares de pessoas devem se 
aglomerar em paradas, shows e outras celebrações. 

Após dois meses de frustrações, desespero e perdas econômicas, o regime 
draconiano de lockdown contra a Covid 19 em Xangai foi encerrado à meia-
noite de quarta-feira, levando a comemorações sutis com medo de que um 
novo surto da doença possa acontecer. 
A maioria dos 25 milhões de moradores de Xangai agora podem sair 
livremente de casa, voltar ao trabalho, utilizar o sistema de transporte público 
e dirigir seus carros — um momento que, para muitos na maior e mais 
cosmopolita cidade da China, parecia que nunca ia chegar. 

“O surto atual é a primeira vez que o vírus foi transmitido de pessoa para pessoa na Inglaterra, onde não foram 
identificadas ligações de viagem para um país endêmico”, disse a agência. As aglomerações podem ser um fator de 
risco para o espalhamento da doença no país. 

Já fizemos a requisição e estamos esperando, gostaríamos que a liberação acontecesse o mais rápido possível. 
Podemos comercializar para grande parte dos continentes, com o nosso produto que é o mais barato do mercado” 

Mais cedo, as ruas estavam animadas, com moradores fazendo piqueniques nos gramados e crianças passando com suas 
bicicletas nas avenidas sem carros.A experiência de Xangai se tornou um símbolo do que alguns criticam como a 
insustentabilidade da política de tolerância zero da China contra a Covid-19, que busca interromper toda cadeia de 
transmissão do vírus a qualquer custo, mesmo enquanto a maior parte do mundo tenta voltar ao normal apesar de continuar 
com novas infecções. 
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Brasil enfrenta alta nos casos de Covid em maio, mas 
número de mortes tem queda 

Pelo menos doze estados e o Distrito Federal registraram, até esta 
terça-feira (31), mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI geral 
para crianças. Destes, três estão com ocupação de 100% e 
registram fila para internação: Mato Grosso do Sul, Santa Catarina 
e o Amapá, a alta taxa a casos relacionados a doenças 
respiratórias, como vírus sincicial respiratório (VSR), influenza 
(gripe comum), adenovírus e Covid-19. 

Varíola dos macacos: o que se sabe sobre casos suspeitos 
no Brasil 

O MS afirmou na segunda-feira (30/5) que investiga dois casos de 
varíola dos macacos no Brasil. Um deles em Santa Catarina e outro no 
Ceará. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que recebeu a 
notificação de um caso suspeito de um morador de Fortaleza e que 
ele segue em investigação epidemiológica. "Foram aplicadas todas as 
medidas recomendadas, como isolamento domiciliar, busca de 
contatos e coleta de material para exames, que está em 
processamento. A principal suspeita diagnóstica é varicela" 

Após a flexibilização das medidas de prevenção contra o 
coronavírus, o Brasil voltou a registrar um aumento nos números de 
Covid-19 nas últimas semanas. Entre os dias 22 e 28 de maio, o país 
teve a pior semana epidemiológica de casos da doença desde março 
deste ano. A incidência de casos ocorre, principalmente, nos 
estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, segundo dados do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

Doze estados e o DF estão com ocupação de leitos 
pediátricos de UTI acima de 80% 

Link: https://bit.ly/3tb6W1C 
Data da Detecção: 02/06/2022  

Fonte: CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional 

Link: https://bit.ly/3m9SzXq 
Data da Detecção: 01/06/2022   
Fonte:  CNN BRASIL 

Local de Notícia: Nacional 

Segundo a Secretaria da Saúde Estadual de Santa Catarina, "a paciente iniciou os sintomas em 24 de maio, 
sugestivo da doença. Atualmente, aguarda resultados de exames laboratoriais para outras doenças e segue em 
monitoramento pela vigilância municipal“. 

Contudo, o crescimento de mortes por Covid não subiram na mesma proporção. De março de 2020 até agora, o 
Brasil já registrou mais de 31 milhões de casos de Covid-19 e mais de 666 mil mortes relacionadas ao vírus.  

“Nesta época do ano, a maior parte das internações é causada por bronquiolites, associado ao fato de as crianças 
terem ficado isoladas por muito tempo e fora do convívio coletivo durante a pandemia da Covid-19″,  

 Link: https://bbc.in/3m9JEoU 

 Data da Detecção: 30/05/2022 

 Fonte: BBC NEWS 

 Local de Noticia : Nacional 
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Varredura para reduzir baixa procura por vacinas inicia em 
Macapá e Santana; veja calendário 

 
  

Buscando ampliar a cobertura vacinal contra Covid-19, influenza (gripe) e 
sarampo, o governo do Amapá iniciou nesta quinta-feira (2) a imunização 
de casa em casa em bairros de Macapá e Santana. A mobilização ocorre 
devido a baixa procura da população pelas vacinas nas unidades de saúde. 
Batizado de "Vacina em Casa", o programa é coordenado pela SVS com 
apoio das prefeituras que forneceram as vacinas que são utilizadas pela 
equipes. A ação será estendida aos outros 14  municípios. Ainda segundo 
 

Uso de máscara passa ser opcional em unidades de 
saúde em Macapá, prevê novo decreto 

. 
 

 
 

Covid-19: com 4ª dose para público de 50 anos ou mais, 
saiba onde Macapá vacina em 2 de junho 

Nesta quinta-feira (2), Macapá segue ofertando doses de vacinas contra a 
Covid-19 para todos os públicos a partir dos 5 anos de idade. Para quem 
está dentro do prazo previsto, são aplicadas doses de AstraZeneca, 
Janssen, Coronavac e Pfizer. 
Desde quarta-feira (1º), passou a ser ofertada a 4ª dose para um novo 
grupo: para pessoas com 50 anos ou mais de idade e também os 
profissionais de saúde. Adolescentes entre 12 e 17 anos estão 
autorizados a tomar a dose de reforço da vacina. Antes, a 3ª dose estava 

Em novo decreto, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (Cidadania), decidiu 
que o uso de máscaras em ambientes hospitalares e unidades de saúde se 
tornou facultativo. Anteriormente, as regras obrigavam o item somente 
nesses ambientes. 
As medidas de prevenção contra a Covid-19 começaram a ter uma maior 
flexibilização em março, quando a prefeitura tirou a obrigatoriedade do 
uso de mascaras  em locais abertos, a partir do controle de numero de 
casos. De acordo com o decreto, pessoas que apresentam sintomas 
gripais também não são mais obrigadas a utilizar a proteção. Outra 
mudança anunciada foi a suspensão da medida que exigia o comprovante 
de vacinação para a entrada em estabelecimentos na capital. 
 

 
 

Link: http://glo.bo/3NV3sbJ 
Data da Detecção:  02/06/2022  

Fonte: G1_AP 

Local de Notícia: Estadual 

Link: https://bit.ly/3MOcTJI 
Data da Detecção: 01/06/2022  

Fonte:  G1 - AMAPÁ 

Local de Notícia: Estadual 

Link: http://glo.bo/3GPqrTi 
Data da Detecção: 02/06/2022  

Fonte:  G1- AMAPÁ 

Local de Notícia: Estadual 

liberada apenas para pessoas nessa faixa alguma comorbidade ou imunossuprimidos.. Além disso, pessoas com 60 anos ou 
mais também podem ser vacinadas contra o vírus influenza, sarampo, imunizantes disponíveis nas UBSs. 

a SVS, somente 8,61% do público vacinável no Amapá tomou a Tríplice Viral, que protege contra o sarampo, rubéola e 
caxumba. Já em relação à Influenza, o Amapá imunizou 18% do público-alvo. Sobre a Covid-19, a SVS informou que 73,05% da 
população vacinável recebeu a 1ª dose e 78,67% foi imunizada com a 2ª dose, dose única, dose de reforço e adicional. 
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EDITORIAL: 
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