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Agência europeia recomenda a aplicação da vacina contra
Covid para crianças entre 6 meses e 4 anos.

Link: https://bit.ly/3MQpoWc
Data de Detecção: 20/10/2022 
Fonte: CNN - INTERNACIONAL
Local de Notícia: Internacional

Surto de Ebola em Uganda ainda pode ser controlado, diz 
CDC da África

Link: https://bit.ly/3s97DaU
Data da Detecção: 19/10/2022
Fonte: CNN
Local de Notícia: Internacional

Link: http://glo.bo/3MOn55D

Data da Detecção: 19/10/2022.

Fonte: G1

Local de Noticia Internacional

OMS diz que Covid-19 ainda é uma emergência de saúde
global.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitiu um comunicado nesta
quarta-feira recomendando a aplicação da vacina contra Covid-19 para crianças
com faixa etária entre 6 meses e 4 anos. Os imunizantes recomendados para
esse público são Pfizer e Spikevax, já aprovados anteriormente para a
imunização de adultos e crianças de 5 e 6 anos. O comitê de medicamentos
humanos da agência (CHMP) concluiu que os benefícios do Comirnaty e do
Spikevax superam os riscos. A recomendação prevê que o imunizante da Pfizer
deva ser aplicado em crianças de 6 meses a 4 anos o Spikevax em crianças de 6
meses a 5 anos. Agora a recomendação deve ser enviada à Comissão Européia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quarta-feira (19) que
a Covid-19 continua sendo uma emergência global, quase três anos depois de
ter sido declarada desta forma. O comitê de emergência da OMS fez a
declaração de emergência para a doença pela primeira vez em 30 de janeiro de
2020. Essa determinação pode ajudar a acelerar pesquisas, financiamento e
medidas internacionais de saúde pública para conter uma doença. A agência da
Organização das Nações Unidas (ONU) destacou nos últimos meses que,
embora os casos estejam caindo em partes do mundo, os países ainda precisam

O surto de Ebola em Uganda chega a 60 casos confirmados e 20 prováveis.
Foram confirmadas 44 mortes e 25 pessoas se recuperaram da doença no país.
As informações foram divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na
quarta-feira (19). O Ministério da Saúde local conduz uma investigação dos oito
casos mais recentes, pois os relatórios iniciais indicam que eles não estavam
entre os contatos conhecidos. “Além disso, dois casos confirmados do distrito
de Mubende procuraram atendimento na capital Kampala, aumentando os
riscos de transmissão naquela cidade”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom. Ministros da Saúde e representantes governamentais de nove países
africanos se reuniram para estabelecer medidas conjuntas para impedir a
propagação do surto em andamento em Uganda e além de suas fronteiras.

manter a vigilância e pressionar para vacinar as populações mais vulneráveis.

que dará as decisões finais aplicáveis em todos os Estados-Membros da União Europeia..

https://bit.ly/3MQpoWc
https://bit.ly/3s97DaU
http://glo.bo/3MOn55D


Entenda o que aumenta o colesterol e a importância do 
controle para a saúde.

O Ministério da Saúde aproveitou o mote do Outubro Rosa, mês
voltado à conscientização e prevenção ao câncer de mama, para
anunciar a destinação de R$ 100 milhões em recursos destinados a
cirurgias de reconstrução mamária via Sistema Único de Saúde (SUS).
A portaria liberando a quantia foi assinada hoje (19) pelo ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, em cerimônia na sede da Caixa, em
Brasília. Durante o evento, o banco anunciou que divulgará, por meio
do aplicativo Caixa Tem, informações preventivas de combate ao
câncer de mama. “Vamos enfrentar e vencer o maior assassino de
mulheres do mundo e de nosso país com políticas públicas
eficientes”, disse Queiroga.

Muitos fatores explicam o aumento de 189% dos casos de dengue em
todo o país em comparação com janeiro e outubro do ano passado. Do
início do ano até agora foram registradas 1,3 milhão de notificações da
doença em todo o território nacional. Segundo pesquisadora o ideal é
comparar os números com 2019 – já que pode ter havido subnotificação
durante os anos de pandemia – e que há um aumento significativo da
dengue mesmo assim. “A gente pode atribuir esse aumento à alta da
temperatura, o mosquito Aedes aegypti gosta de temperatura elevadas,

Altas temperaturas têm relação com aumento de casos de 
dengue, diz pesquisadora

Embora seja reconhecido como algo ruim, o colesterol desempenha
funções importantes no organismo humano. Ele faz parte da estrutura
das células do organismo e é essencial para a produção de alguns
hormônios e de vitaminas. O colesterol também forma ácidos biliares,
que são substâncias que atuam na digestão. O colesterol passa a ser
um problema quando existe o excesso da partícula LDL–colesterol,
conhecida popularmente como colesterol ruim, no corpo e do tipo de
gordura ingerida. O índice de colesterol pode estar ligado ao estilo de
vida, como má alimentação, tabagismo, sedentarismo e obesidade.
Mas ele também pode estar associado a questões genéticas, que é
chamado de hipercolesterolemia familiar (HF).

Governo anuncia medidas de combate ao câncer de 
mama.

Link: https://bit.ly/3TkGJsu
Data da Detecção: 19/10/2022

Fonte: CNN Brasil

Local de Notícia: Nacional

Link: https://bit.ly/3Tmdk1a
Data da Detecção: 19/102022  
Fonte: Agência Brasil 

Local de Notícia: Nacional

Link: https://bit.ly/3Sq37zG

Data da Detecção: 20/10/2022

Fonte: CNN  Brasil

Local de Noticia : Nacional

ele se desenvolve bem de 28 a 30 graus, e depois da seca vem a chuva, com a combinação perfeita para ele.”

https://bit.ly/3Tmdk1a
https://bit.ly/3Sq37zG


Síndromes respiratórias: especialista alerta para cuidados
com higiene, uso de máscaras e esquema vacinal completo.

Alterações climáticas e baixa cobertura vacinal são alguns dos motivos
para o aumento de casos de doenças respiratórias em crianças na faixa
etária de 03m a 12a e consequente mudança do perfil de internações
na rede pública de saúde do estado. De acordo com dados HCA, desde
o mês de março não houve registros de casos de Influenza, nem de
COVID-19 no público que a rede presta assistência, entretanto nas
primeiras semanas de julho o hospital registrou 13 casos de COVID-19 e
crianças com síndromes gripais leves que evoluíram para graves, ainda
não tinham sido vacinadas para influenza.

.

Link: https://bit.ly/3Tk7eyq
Data da Detecção: 18/10/2022

Fonte: SVS AMAPÁ

Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3yWPS2f
Data da Detecção: 18/10/2022

Fonte: SVS AMAPÁ

Local de Notícia: Estadual

.

Com mais de um mês de atividades sendo realizadas em Macapá e Santana, o
Governo do Amapá já aplicou 44 mil 714 doses de vacinas contra a influenza,
covid-19 e sarampo através do programa Vacina Amapá em Casa, que oferta os
imunizantes pelo método de varredura vacinal. O programa, lançado em 2 de
junho, tem previsão de atender 39 bairros de Macapá e 21 de Santana,
atingindo, ao todo, 447 mil pessoas. São 60 equipes atuando nas ruas de
segunda a sexta-feira, já foram 9.693 doses de tríplice viral aplicadas, que
protegem contra a caxumba, rubéola e o sarampo; também foram ofertadas
14.427 doses de vacinas contra a Covid-19 e 20.594 contra a influenza,
disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade.

Governo do Amapá já aplicou mais de 44 mil doses de
vacinas através do programa Vacina Amapá em Casa.

Amapá registra primeira queda de casos de covid-19 após 
quatro semanas de alta.

Link: https://bit.ly/3TmnyyK
Data da Detecção: 18/10/2022

Fonte: SVS AMAPÁ

Local de Notícia: Estadual

Em novo relatório de acompanhamento da situação epidemiológica do
Amapá, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
Pública (CIEVS/SVS-AP) apontou para uma redução no número de casos
confirmados da Covid-19 no Estado na semana epidemiológica de 17 a
23 de julho. A redução de 27% é percebida após quatro semanas
consecutivas de altas. A redução foi de 5.757 para 4.180 casos entre as
duas últimas semanas. Ao todo, o mês de julho já contabilizou 13.197
casos de covid-19. Do dia 1 a 22 de julho, 31% dos pacientes internados
tinham de 60 anos, enquanto 35% eram da faixa etária de 0 a 4 anos de
idade.

https://bit.ly/3Tk7eyq
https://bit.ly/3yWPS2f
https://bit.ly/3TmnyyK
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