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'Não há mais espaço!': três anos após primeira morte

por Covid, China enfrenta nova onda e tem

crematórios lotados

Link: https://bit.ly/3CIKiT1
Data de Detecção: 10/01/2023 
Fonte: VEJA 
Local de Notícia: Internacional

Droga contra o Alzheimer é aprovada nos EUA em meio a
grande polêmica

Link: https://bit.ly/3QGqfdW
Data da Detecção: 11/01/2023
Fonte: CNN internacional    
Local de Notícia: Internacional

Link: http://glo.bo/3QwEpy5

Data da Detecção: 11/01/2023

Fonte: G1.Globo

Local de Noticia  Internacional

Uganda declara fim do surto de Ebola

Em 11 de janeiro de 2020, a China anunciava sua primeira morte por Covid-19
em Wuhan, na província Hubei: um homem de 61 anos. Três anos depois, o
país enfrenta uma onda da variante Omicron sem precedentes, com
crematórios lotados e profissionais sendo contratados às pressas para cuidar
dos cadáveres. Mas o número oficial de mortos pela doença continua baixo, já
que o governo chinês optou por não publicar estatísticas sobre o assunto. As

autoridades de saúde chinesas informaram nesta quarta-feira (11) que

"não há necessidade" de insistir, por enquanto, no número preciso de

mortes relacionadas à Covid, após críticas da OMS à imprecisão dos

dados de Pequim.

Uganda declarou nesta quarta-feira (11) o fim do surto de Ebola, causado pelo
linhagem do Sudão, menos de quatro meses após a confirmação do primeiro
caso no distrito de Mubende, no centro do país, em 20 de setembro de 2022.
“Uganda pôs um fim rápido ao surto de Ebola, intensificando as principais
medidas de controle, como vigilância, rastreamento de contatos e infecções,
prevenção e controle. Embora expandíssemos nossos esforços para
implementar uma resposta forte nos nove distritos afetados, a ‘bala mágica’
foram nossas comunidades que entenderam a importância de fazer o que era
necessário para acabar com o surto e agiram”, disse a ministra da Saúde de
Uganda, Jane Ruth Aceng Acero, em comunicado.

A agência reguladora americana Food and Drug Administration (FDA) aprovou
o segundo tratamento para a doença de Alzheimer, o lecanemabe, destinado a
retardar o declínio cognitivo. A droga, fabricada pelas empresas farmacêuticas
Eisai, no Japão, e Biogen, dos Estados Unidos, se tornou marcante por ser o
primeiro tratamento de Alzheimer a retardar o declínio cognitivo em um ensaio
clínico robusto e o segundo a ser aprovado em menos de dois anos. Trata-se de
um anticorpo monoclonal. Administrado por via intravenosa, ele impede o
depósito sobre os neurônios das placas amilóides, que se acredita terem
grande papel na doença, que afeta cerca de 55 milhões de pessoas no mundo –
e que pode chegar a 74,7 milhões em 2030 – , de acordo com a Alzheimer’s
Disease International. A aprovação acelerada também não requer dados de
ensaios clínicos de fase III – apesar de terem sido realizados, neste caso. Esse
estudo, conduzido em cerca de 1,8 mil pessoas com Alzheimer em estágio
inicial, descobriu que o anticorpo retardou o declínio cognitivo em 27% em 18
meses de tratamento.
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Cresce a confiança nas vacinas contra Covid-19

em 2022, aponta estudo

Número considera dados até o início de dezembro do ano passado. Pasta
indica tendência de redução de mortes, apesar do crescimento de casos,
e reforça a necessidade de vacinação. Desde o início da pandemia, 3.562
crianças e adolescentes morreram por conta da Covid-19. No total, foram
notificados 57.388 casos em crianças e adolescentes de até 19 anos. Só
no ano passado, foram 850 mortes causadas pela doença. As informações
são de uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde nesta
segunda-feira (9) e consideram dados até o início de dezembro de 2022.
O ministério apontou "tendência de redução neste ano quando

comparado aos anos anteriores, a despeito do aumento de casos".

A maior incidência e mortalidade foi entre os menores de 1

ano, 1.144 bebês com menos de um ano morreram por conta da

Covid do início da pandemia até dezembro de 2022, representando

4,93 mortes a cada 100 mil habitantes.

Variante XBB.1.5 pode levar a aumento global de

casos de Covid, mas avaliação de risco da OMS é

baixa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, nesta quarta-feira (11),
que há possibilidade de um aumento na incidência de casos de Covid-19 a
nível global devido à circulação da subvariante XBB.1.5 do coronavírus. No
entanto, o Grupo Consultivo Técnico sobre Evolução de Vírus (TAG-VE, em
inglês), que assessora a organização, classificou como “baixa” a avaliação de
risco da subvariante, que é um recombinante de outras sublinhagens da
Ômicron. De 22 de outubro de 2022 a 11 de janeiro de 2023, 5.288
sequências da variante XBB.1.5 foram relatadas em 38 países. A maioria
dessas sequências é dos Estados Unidos (82,2%), Reino Unido (8,1%) e
Dinamarca (2,2%).

A desinformação é um dos principais motivos da hesitação em relação às
vacinas no Brasil e no mundo. Um amplo estudo aponta que embora a
hesitação diante da imunização contra a Covid-19 permaneça substancial,
houve um aumento na confiança nas vacinas em 2022. O índice de
indivíduos dispostos a aceitar a vacinação chegou a 79,1% no ano passado,
um aumento de 5,2% em relação a junho de 2021. A pesquisa contou com
a participação de 23 mil pessoas, de 23 países: Brasil, Canadá, China,
Equador, França, Alemanha, Gana, Índia, Itália, Quênia, México, Nigéria,
Peru, Polônia, Rússia, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha,
Suécia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.

850 crianças e adolescentes morreram de Covid

no Brasil em 2022, aponta Ministério da Saúde

Link: https://bit.ly/3X5CvHc
Data da Detecção: 11/01/2023

Fonte: CNN-Brasil

Local de Notícia: Nacional

Link: http://glo.bo/3kbxPRB
Data da Detecção: 10/01/2023  
Fonte:  G1.Globo

Local de Notícia: Nacional

Link: https://bit.ly/3X72zl5

Data da Detecção: 11/01/2023

Fonte: CNN Brasil

Local de Noticia : Nacional
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Com gabinete montado no HE desde o início do Governo,
Clécio Luís acompanha obras de revitalização do Hospital

Nesta quarta-feira (11), o governador, Clécio Luís, e equipe técnica
acompanharam a obra de revitalização que iniciou na frente do Hospital de
Emergência (HE) de Macapá. Dentro do prédio, as duas frentes de reforma
seguem atuando, resultando em entregas todos os dias. A Sala de Medicação
do prédio foi reativada hoje (11) e já recebeu uma melhor climatização, 12
novos leitos, pintura nova e TV. O local é destinado aos pacientes que
recebem medicação, ficam em observação e aguardam o retorno com o
médico. O local também passou a oferecer um atendimento mais
humanizado.

No AP, mais de 262 mil não tomaram 1ª dose de

reforço contra Covid-19, diz Ministério da Saúde

.

Governo reforça uso obrigatório de máscaras em unidades
hospitalares

O Governo do Amapá reforça o uso obrigatório de máscaras em unidades
hospitalares de todo o Estado, especialmente aos acompanhantes de
pacientes. A orientação do equipamento de proteção individual (EPI) foi
recomendada no Decreto 072, no dia 6 de janeiro, que estabelece a
utilização de máscaras em repartições públicas, transporte coletivo, unidades
hospitalares e em locais fechados com aglomeração de pessoas e que
possam resultar na proliferação da Covid-19.

Um levantamento divulgado na segunda-feira (9) mostrou números 
preocupantes sobre a imunização da população amapaense. De acordo com 
a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), cerca de 262, 2 mil pessoas 
não tomaram a 1ª dose de reforço. Sobre a segunda dose de reforço o 

número é de 67, 3 mil pessoas que ainda não se imunizaram.

O número preocupa as autoridades de saúde, que buscam medidas 

para sensibilizar a população sobre a importância de receber as 

doses de reforço contra a doença. Desde junho, a 4ª dose é ofertada 

para pessoas de 40 anos

Link: https://bit.ly/3CIUqv1
Data da Detecção: 11/01/2023

Fonte: Portal.ap.gov

Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3IERJP7
Data da Detecção: 11/01/2023

Fonte: Diário do Amapá

Local de Notícia: Estadual

Link: http://glo.bo/3k0BS2U
Data da Detecção: 10/01/2023

Fonte: G1 - Amapá

Local de Notícia: Estadual

“É fundamental o uso de máscaras por todos, principalmente os acompanhantes que transitam dentro e fora do hospital. É
necessário pelo risco da Covid-19, mas também de outras doenças”, frisou a secretária de Estado da Saúde, Silvana Vedovelli.

"Reitero o pedido para que os brasileiros completem o esquema vacinal. Os imunizantes são seguros, eficazes e

evitam complicações e mortes ocasionadas pelo coronavírus”, disse Nísia Trindade, ministra da Saúde.
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