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OMS analisa relatos da presença de vírus da varíola dos 
macacos no sêmen 

 Link: https://bit.ly/3xwgMN7 
 Data de Detecção: 16/06/2022  
 Fonte:  CNN Internacional 
 Local de Notícia: Internacional 

Condições de saúde mental são incompreendidas, aponta 
novo relatório da OMS 

Link: https://bit.ly/3OhSME8 
Data da Detecção: 15/06/2022 
Fonte: CNN internacional     
Local de Notícia: Internacional 

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

 Data da Detecção: 16/06/2022 

 Fonte: CNN internacional  

 Local de Noticia : Internacional 

Xangai faz testes em massa de Covid-19 todo fim de 
semana até o final de julho 

A OMS analisa relatos de que o vírus da varíola dos macacos foi identificado no 
sêmen de pacientes, explorando a possibilidade de que a doença possa ser 
transmitida sexualmente, disse uma autoridade da OMS nesta quarta-feira 
(15). O vírus é transmitido principalmente por meio de contato próximo entre 
pessoas. Porém, cientistas detectaram DNA viral no sêmen de um conjunto de 
pacientes com varíola dos macacos na Itália e na Alemanha. “Nós realmente 
precisamos nos concentrar no modo mais frequente de transmissão e vemos 

Xangai exigirá que todos os seus 16 distritos realizem testes de diagnóstico 
em massa de Covid -19 para moradores todos os finais de semana até o final 
de julho. No conceito de política zero Covid da China, “gestão fechada” 
geralmente se refere a restrições que impedem as pessoas de deixar suas 
comunidades residenciais ou locais de trabalho. Na China, a detecção de um 
único caso positivo pode colocar todo um prédio ou comunidade em 
quarentena do governo e colocar vários bairros próximos em isolamento por 
duas semanas. Desde o afrouxamento das restrições em 1º de junho, Xangai 

Por décadas, a saúde mental tem sido uma das áreas mais negligenciadas da 
saúde pública no mundo. Subvalorizado e incompreendido, o campo recebe 
uma ínfima parte da atenção e dos recursos necessários. O resultado é que, 
para muitas pessoas, alcançar e manter uma boa saúde mental é um desafio. 
A avaliação é da OMS, que lança um novo relatório sobre o tema nesta quinta-
feira (16). No documento, a OMS alerta que, apesar da importância da saúde 
mental para a saúde e bem-estar, muitos ainda não recebem o apoio 
necessário. Em 2019, estima-se que uma em cada oito pessoas em todo o 
mundo estava vivendo com um transtorno mental. Ao mesmo tempo, os 
serviços e financiamentos disponíveis para a área permanecem escassos e 
ficam muito abaixo do necessário, especialmente nos países de baixa e de 
média rendas. O relatório aponta que, de maneira geral, as condições de 

continuou a relatar casos de Covid, inclusive entre residentes fora das áreas de quarentena. Como resultado, um 
número crescente de bairros foi colocado de volta sob uma quarentena rigorosa. 

 claramente que está associado ao contato pele a pele”, disse Catherine Smallwood, gerente de incidentes de varíola 
da OMS para a Europa, em uma entrevista à imprensa. 

saúde mental são generalizadas ou incompreendidas, o que leva a uma subnotificação de transtornos e dificuldades para o 
acesso ao tratamento adequado. Uma saúde mental de qualidade é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis, 
além de nos permitir a aprender bem e trabalhar de forma produtiva. 
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Brasil volta a registrar mais de 300 mortes por Covid-19 
em 24 h 

Seis meses após a Anvisa autorizar a imunização para crianças de 
5 a 11 anos, quase 40% delas não tomaram nenhuma dose da 
vacina, segundo dados do Ministério da Saúde cerca de 7,5 
milhões de meninos e meninas dessa faixa etária estão 
completamente desprotegidos. Os baixos índices de vacinação 
infantil contra a Covid-19 lançam dúvidas também sobre o 
desempenho da próxima etapa da campanha, que deve mirar na 
faixa etária mais nova, entre 6 meses e 4 anos. Vários motivos 
explicam o fracasso da campanha de vacinação infantil, a maioria 
esta ligada às falhas das campanhas oficiais de vacinação e aos 

Brasil tem seis casos confirmados de varíola dos macacos 

O Ministério da Saúde registrou nesta quinta-feira (16) o sexto caso 
de varíola dos macacos no Brasil. Trata-se de um paciente de 28 anos 
do município de Indaiatuba, em São Paulo. De acordo com a pasta, o 
homem tem histórico de viagem para a Europa e por isso o caso é 
considerado “importado”. O relato foi feito pelo estado de São Paulo 
ao CIEVS Nacional e confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz por meio 
de exame RT-PCR nesta quinta. O paciente apresenta quadro clínico 
estável e sem complicações. 

O Brasil voltou a registrar mais de 300 mortes por Covid - 19 em um 
único dia. No dia 7 de junho foram registradas 307 vítimas em 
decorrência do coronavírus. Nesta quarta-feira (15), o país teve 339 
mortes pela doença e 70.290 novas infecções, segundo dados 
divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde ( 
Conass). 
Com isso, o país chegou a 668.693 vítimas da doença e 31.611.769 
casos de Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. 

Pais vacinados, filhos não: 40% das crianças não se 
vacinaram contra Covid-19 

Link: https://bit.ly/3xYIFP4 
Data da Detecção: 15/06/2022  

Fonte: CNN - Brasil 

Local de Notícia: Nacional 

Link: https://bit.ly/3mUpUGk 
Data da Detecção: 16/06/2022   
Fonte:  UOL Noticias 

Local de Notícia: Nacional 

Os outros casos estão espalhados pelos estados brasileiros, sendo quatro em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e 
um no Rio de Janeiro. Até o momento, 13 casos suspeitos seguem em investigação. 

Esses números permitem o acompanhamento da situação epidemiológica do país sem eventuais distorções 
causadas por possível subnotificação aos fins de semana ou problemas no acesso às bases de dados. 

Posicionamentos antivacinas do Ministério da Saúde 

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

 Data da Detecção: 16/06/2022 

 Fonte: CNN Brasil 

 Local de Noticia : Nacional 
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Vacinação antirrábica imuniza cães e gatos em posto 
itinerante na Zona Sul de Macapá 

 
  

A vacina antirrábica será disponibilizada  em um ponto itinerante na Zona 
Sul de Macapá, além de dois locais fixos nas zonas Sul e Oeste. Quase 
todos os cães e gatos podem ser imunizados e o tutor só precisa 
apresentar carteira de vacinação do animal. De acordo com a Semsa, a 
campanha segue com os postos fixos e itinerantes em diferentes bairros, 
além da busca ativa nas residências. A vacina é indicada para os cães e 
gatos acima de 3 meses de vida, entretanto, há exceções. A orientação 
que fêmeas prenha ou em fase de amamentação ou animais  doentes ou 

Hospitais do Amapá recebem equipamentos para 
fortalecer vigilância epidemiológica 

. 
 

 
 

Amapá tem aumento de casos de Covid-19 pela 2ª 
semana seguida, alerta governo 

O número de casos de Covid-19 teve aumento pela 2ª semana seguida, 
de acordo com o relatório do Cievs-AP.  26 novos casos da doença foram 
confirmados entre 5 e 11 de junho. Na semana anterior,  havia sido 
confirmdos 27 novos casos da doença. A gerente do Cievs-AP, Solange 
Sacramento, falou que o aumento não foi alto, mas importante para 
lembrar à população de que a pandemia ainda não terminou. “O 
aumento é considerado singelo, mas deve ser visto com cautela. Estamos 
empenhados no acompanhamento da situação epidemiológica atual para 
 

O Amapá é o primeiro estado do Brasil a elaborar um Plano de Prevenção 
Equipamentos como computadores, webcams e headsets (fones de 
ouvido com microfones) foram entregues nesta sexta-feira, 10, pelo 
Governo do Amapá, para hospitais estaduais. O material visa o 
fortalecimento dos núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar, para o 
monitoramento qualificado de agravos. "Este é um avanço essencial para 
o monitoramento dentro das redes hospitalares do nosso estado, vamos 
dar mais agilidade a este trabalho importante para a atuação contra 
agravos de importância médica e sanitária, e não para por aqui. Nosso 
objetivo é fortalecer toda a rede estadual de saúde, para garantir a 
autonomia na notificação ao Ministério da Saúde e ao Estado", explicou 
a superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá, Margarete Gomes. 

Link: http://glo.bo/3b8aYSp 
Data da Detecção:  13/06/2022  

Fonte: G1_AP 

Local de Notícia: Estadual 

Link: http://glo.bo/3N1W3GL 
Data da Detecção: 13/06/2022  

Fonte:  G1 - Amapá 

Local de Notícia: Estadual 

Link: https://bit.ly/3xUhN1N 
Data da Detecção: 10/06/2022  

Fonte:  SVS- AMAPÁ 

Local de Notícia: Estadual 

tomar as medidas necessárias de proteção a vida em conjunto, uma vez que a pandemia ainda não acabou e precisamos 
avançar ainda mais na vacinação, sobretudo, com as doses de reforço da população", disse. 

passam por algum tratamento com utilização de anti-inflamatórios ou antibióticos. A prefeitura orienta que tutores de cães 
de grande porte façam uso de guia e focinheira, para evitar acidentes, e não esqueçam do cartão de vacinação. 

O fortalecimento da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (Renaveh), no Amapá, é um trabalho importante, 
uma vez que hospitais são a porta de entrada no atendimento de pacientes com doenças de agravo de saúde de interesse. 
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EDITORIAL: 
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