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Varíola do macaco: entenda a infecção com casos 
confirmados na Europa 
 

Link: https://bit.ly/38DQsIn 
Data de Detecção: 18/05/2022  
Fonte:  ISTO É DINHEIRO 
Local de Notícia: Internacional 

Moçambique detecta primeiro caso de poliomielite em 30 
anos 

Link: https://bit.ly/3NimmbW 
Data da Detecção:  18/05/2022 
Fonte: CNN internacional     
Local de Notícia: Internacional 

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

Data da Detecção: 17/05/2022 

Fonte: Catraca Livre 

Local de Noticia : Internacional 

Opas alerta que Covid está crescendo nas Américas e vírus 
“não vai embora tão cedo” 

A Inglaterra tem três casos confirmados de infecção pelo vírus da varíola do 
macaco, segundo a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido O primeiro 
caso foi confirmado pela agência na semana passada. A pessoa teria viajado 
recentemente para a Nigéria, onde as autoridades britânicas acreditam que ele 
tenha contraído a doença. Os dois casos mais recentes são de pessoas que 
moram na mesma casa, mas não estão vinculados ao caso anterior.  As  

A Covid-19 está novamente em ascensão nas Américas, uma vez que muitos 
países abandonaram medidas como o uso de máscaras e o distanciamento 
social e enfrentam atrasos na vacinação, disse nesta quarta-feira (18) Os casos 
de Covid nas Américas subiram 27,2% na semana passada em relação à 
semana anterior, impulsionados principalmente por um salto nas infecções 
nos Estados Unidos, segundo a Opas. “As  máscaras e o distanciamento social 

Moçambique declarou nesta quarta-feira um surto de poliomielite depois que 
o vírus foi detectado em uma criança que vive na região de Tete, o primeiro 
caso do poliovírus no país em quase três décadas, informou a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). O caso, que marca o segundo caso importado de 
poliovírus selvagem no sul da África este ano após um surto no Malaui em 
fevereiro, foi detectado na criança que começou a apresentar paralisia no 
final de março, disse a OMS. A poliomielite invade o sistema nervoso e pode 
causar paralisia irreversível em poucas horas. Não tem cura, mas a infecção 
pode ser prevenida pela vacinação. Uma redução drástica de casos em todo o 
mundo nas últimas décadas deve-se às intensas campanhas nacionais e 
regionais de imunização em bebês e crianças. A  OMS está apoiando a  
 vacinações em larga escala direcionadas a milhões de crianças no sul da África para impedir a propagação do vírus 

no continente, que foi declarado livre da pólio selvagem nativa em 2020, após eliminar todas as formas do vírus 
selvagem na África. 

autoridade de saúde investigam como eles fora, afetados A varíola do macaco é uma infecção viral rara, parente da varíola que 
foi erradicada em 1980. A transmissão acontece quando alguém está em contato próximo com as lesões, fluidos corporais, 
gotículas respiratórias de  alguém infectado. Também pode ocorrer a partir da mordida ou arranhão de um animal infectado, 
ingestão de carne de caça, ou contato direto com roupas de cama ou roupas de pessoas contaminadas. 

têm funcionado bem desde o início da pandemia e ainda são medidas válidas para diminuir a transmissão do vírus”, 
disse ela, acrescentando que os governos devem estar prontos para aumentar essas medidas sempre que houver 
um aumento de casos ou mortes.  A América  Central teve o maior aumento percentual de casos, com o aumento 
das infecções em 80%. No Brasil, o segundo país mais populoso das Américas, as infecções aumentaram 9%. 
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Link: http://glo.bo/3FYM2bi 
Data da Detecção: 18/05/2022 
 Fonte:  G1 – Mato Grosso 
Local de Notícia: Nacional 

 
 

 
 

 

Número de adultos com hipertensão aumentou 3,7% 
em 15 anos no Brasil, diz Saúde 

Pessoas não vacinadas que foram infectadas com a variante 
ômicron não desenvolvem respostas imunes efetivas que as 
protejam contra outras variantes do coronavírus, sugere um 
novo estudo publicado na Nature nesta quarta-feira (18). A 
descoberta foi feita quando os pesquisadores analisaram 
amostras de sangue de camundongos infectados com uma 
cepa do vírus que não contém mutações importantes (WA1) e 
também com as variantes delta e ômicron.  Eles observaram  

Cinco pessoas morreram por gripe neste ano em MT 

Mato Grosso registou cinco mortes por gripe nos primeiros 
meses de 2022, conforme dados divulgados pela Secretaria 
Estadual de Saúde (SES). Entre janeiro e dezembro de 2021, 
foram registradas 18 mortes pela doença. De acordo com o 
Boletim InfoGripe da Fiocruz, Mato Grosso está entre os estados 
com tendência de alta nos casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Segundo levantamento da Fiocruz, foram  

Obesidade, histórico familiar, estresse e envelhecimento são 
alguns dos principais fatores associados ao desenvolvimento da 
hipertensão. O Ministério da Saúde publicou, na terça-feira (17), 
um relatório que aponta que o número de adultos com 
diagnóstico médico de hipertensão aumentou 3,7% em 15 anos 
no Brasil. Os índices saíram de 22,6% em 2006 a 26,3% em 2021.  

Infecção pela ômicron não garante imunidade contra 
outras variantes em não vacinados, aponta estudo 

Link: https://bit.ly/3sKc0Ki 

Data da Detecção: 18/05/2022  

Fonte: CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional 

Link: http://glo.bo/3MuTEVg 
Data da Detecção: 18/05/2022   
Fonte:  G1 BRASIL 

Local de Notícia: Nacional 

24.726 mortes no Brasil em 2022 de casos de SRAG. Desses, 19.331 mortes tiveram a confirmação laboratorial 
positivo para algum vírus respiratório, seja de gripe ou Covid-19. A Covid-19 é a principal causa de SRAG, seguida 
do vírus sincicial respiratório, Influenza A (H1N1) e Influenza B (gripe B). 

Os resultados apontam uma queda nos registros em determinadas faixas etárias sendo a maior redução observada 
entre adultos de 45 a 64 anos, variando de 32,3% em 2006 a 30,9% em 2021 para aqueles entre 45 e 54 anos; e 
variando entre 49,7% em 2006 e 49,4% em 2021 para aqueles entre 55 e 64 anos. 

que a infecção pela ômicron gerou uma resposta imune reduzida quando comparada com uma infecção por WA1 e 
pela variante delta. Já as amostras de pessoas que foram vacinadas e que haviam sido infectadas pela ômicron ou 
pela delta mostraram altas taxas de neutralização para todas as amostras dos vírus isolados. 
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Covid-19: Amapá registra 2 novos casos e chega ao 12° dia 
seguido sem contabilizar mortes 

 
  

O boletim divulgado nesta quarta-feira (18) apresentou 2 novos casos de 
pacientes com Covid-19, segundo dados do governo do estado. O relatório 
informou também que o Amapá chegou ao 12º dia consecutivo sem 
mortes. Atualmente, o estado tem três pacientes internados com Covid-
19. Ao todo, desde o início da pandemia, são 160.408 casos confirmados e 
2.132 mortes. Os recuperados somam 149.201, equivalente a 93,01% do 
total. Especialistas acreditam que há muitos que não fazem o exame, 
mesmo que seja bastante necessário. Esses fatores podem ocultar muitos 
casos confirmados de Covid-19 que deixam de entrar nas estatísticas 
oficiais. 

Macapá vacina cães e gatos contra raiva em postos 
itinerantes nas zonas Norte e Leste; veja locais 

. 
 

 
 

Centro 'Mundo Azul' abre 250 vagas para atendimento 
especializado a crianças autistas em Santana 

Estão abertas as matrículas de alunos no Centro de Atendimento 
Educacional Especializado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - 
Mundo Azul, no município de Santana. O local, que ainda vai ser 
inaugurado, oferece 250 vagas para alunos a partir dos 4 anos, 
devidamente matriculados na rede estadual de ensino. 
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seed), todos os 
alunos que são residentes do município de Santana e fazem 
acompanhamento no Centro Educacional Raimundo Nonato Dias 
Rodrigues, em Macapá, têm prioridade. 

Segundo a prefeitura, quase todos os cães e gatos podem ser imunizados 
e o tutor só precisa apresentar a carteira de vacinação do animal. A vacina 
antirrábica está sendo disponibilizada desde esta segunda-feira (16) 
em três pontos itinerantes nas Zonas Norte e Leste de Macapá, das 9h às 
13h, seguindo até sexta-feira (20). A imunização continua em dois locais 
fixos nas zonas sul e oeste. A orientação é que não recebam a imunização 
as fêmeas prenhas ou em fase de amamentação, além dos animais que 
estão doentes ou passam por algum tratamento com utilização de anti-
inflamatórios ou antibióticos. 
A prefeitura também orienta que tutores de cães de grande porte utilizem 
guia e focinheira nos animais, para evitar acidentes. A apresentação da 
carteira de vacinação do pet é indispensável 
 

Link: http://glo.bo/3Mx8ZET 
Data da Detecção:  18/05/2022  

Fonte: G1_AP 

Local de Notícia: Estadual 

Link: http://glo.bo/3NlfECc 
Data da Detecção: 18/05/2022  

Fonte:  G1 - AMAPÁ 

Local de Notícia: Estadual 

Link: http://glo.bo/3NqbgSw 
Data da Detecção: 16/05/2022  

Fonte:  G1 AMAPÁ 

Local de Notícia: Estadual 
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EDITORIAL: 
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