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HIV: o que se sabe sobre suposto caso de cura de mulher nos EUA

Link: https://bbc.in/3uY3yZB
Data da Detecção: 16/02/2022
Fonte: BBC NEWS
Local de Notícia: internacional

Pesquisadores americanos anunciaram na terça-feira (15/2) a terceira possível cura de uma infecção pelo HIV, o vírus

causador da aids. Esse é o primeiro caso que envolve uma paciente do sexo feminino.

Durante uma conferência médica realizada em Denver, nos Estados Unidos, especialistas da Weill Cornell Medicine, de

Nova York, disseram que utilizaram uma nova abordagem, diferente do que foi feito nos dois registros anteriores de cura.

Link: https://bbc.in/3LKJD6K
Data da Detecção:02/02/2022
Fonte: BCC 
Local de Notícia: Internacional

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que pode suspender a exigência de isolamento

obrigatório após diagnóstico positivo para covid-19 nos próximos dias, dependendo da evolução da pandemia. O plano

era suspender a medida em 24 de março — mas se as tendências permanecerem positivas, disse Boris Johnson, ele

poderá ser antecipado em um mês. O anúncio pegou muitos especialistas de surpresa. Um deles chegou a considerar a

medida "corajosa ou estúpida".

Link: https://bit.ly/3gTWRjd
Data da Detecção: 17/02/2022
Fonte: A REFERENCIA 
Local de Notícia: Internacional

Número de pessoas à beira da fome no Sahel aumentou
quase dez vezes, segundo a ONU

Por que governo britânico fala em acabar com isolamento 

obrigatório em caso de covid

O número de pessoas à beira da fome na região africana do Sahel aumentou quase dez vezes nos últimos três anos,

sendo que, no mesmo período, o total de deslocados subiu 400%. Os dados foram apresentados pelo diretor-

executivo do PMA (Programa Mundial de Alimentos), David Beasley, que visitou nesta semana as operações da

agência no Benin, no Níger e no Chade.Ele declarou que a região ao sul do deserto do Saara enfrenta uma “terrível

crise alimentar”, agrava por uma das piores secas dos últimos tempos. Segundo Beasley, 10,5 milhões de civis

correm risco de ficar sem comida em cinco países: Burkina Fasso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger. Além do fator

climático, a crise alimentar é influenciada pela insegurança, aumento da pobreza devido à pandemia de Covid-19 e

um subida dramática no preço dos alimentos básicos.

https://bbc.in/3LKJD6K
https://bit.ly/3gTWRjd
https://areferencia.com/mundo/inseguranca-alimentar-aumenta-em-20-focos-de-fome-em-todo-o-mundo-segundo-a-onu/
https://areferencia.com/?s=benin
https://areferencia.com/?s=chade
https://areferencia.com/africa/fome-atinge-13-milhao-em-madagascar-e-transforma-cactos-e-gafanhotos-em-comida/
https://areferencia.com/africa/madagascar-na-costa-da-africa-vive-fome-endemica-apos-anos-de-seca/
https://areferencia.com/?s=burkina+faso
https://areferencia.com/?s=mauritania
https://areferencia.com/africa/chifre-de-africa-enfrenta-maior-seca-em-40-anos-com-13-milhoes-de-pessoas-famintas/


Temporal em Petrópolis deixa 105 mortos; 134 pessoas
estão desaparecidas

Link: https://glo.bo/3uXQiEG
Data da Detecção: 17/02/2022
Fonte: G1 Brasil
Local de Notícia: Nacional

Link: https://glo.bo/3HaGl9n

Data da Detecção: 16/02/2022

Fonte: G1 BRASIL

Local de Notícia: Nacional

O Brasil registrou nesta quarta-feira (16) 1.046 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 640.868 óbitos desde o

início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 811 --completando 9 dias acima da marca de

800. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +18%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da

doença.

Link: https://bit.ly/3JzQm19
Data da Detecção: 16/02/2022
Fonte: CNN BRASIL

Local de Notícia: Nacional

País tem 640.868 óbitos e 27.812.210 casos registrados do

novo coronavírus, segundo dados reunidos pelo consórcio de

veículos de imprensa. Média móvel de casos segue acima de

100 mil, mas completou uma semana apontando queda.

Novo boletim divulgado nesta quarta-feira (16) mostra que a
cobertura média nacional entre crianças de 5 a 11 anos é de apenas
21%. Fundação cita fake news como o principal motivo para os pais
não vacinarem os filhos

Dos 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal (IML), 65 são

de mulheres e 36 de homens. Desses, 13 são menores. Ao todo, 33

corpos foram identificados.

O número de mortos em Petrópolis após a tempestade de terça (15) chegou a 105 até as 10h57 desta quinta-feira

(17). Dos 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal (IML), 65 são de mulheres e 36 de homens. Desses, 13

são menores. Ao todo, 33 corpos foram identificados. Veja quem são algumas das vítimas já reconhecidas.Até o

momento, 134 registros de desaparecimento foram feitos. Cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas aos

desaparecidos. Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, 24 pessoas foram resgatadas com vida.

Brasil registra mais 1.046 mortes por Covid em 24 

horas; total ultrapassa 640 mil

Fiocruz: baixa vacinação infantil põe em risco retorno 

seguro a aulas presenciais

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz consideram arriscado o retorno das atividades presenciais nas escolas,

após a vacinação contra a Covid-19 no país atingir somente 21% das crianças de 5 a 11 anos de idade. A

preocupação foi divulgada nesta quarta-feira (16) através de uma nota técnica do Observatório Covid-19.

“Nossa principal preocupação atualmente é garantir que a vacinação progrida entre as crianças para que o retorno

presencial ocorra de forma segura. Depois de dois anos apenas com atividades remotas, o prejuízo para este grupo é

grande. Em curto prazo, porque impacta negativamente a saúde mental de pessoas que fazem seus ritos de

socialização a partir da escola. Em longo prazo, pois o ensino remoto, de alguma forma, aumentou as disparidades

no acesso ao ensino, e isso irá impactar toda a geração em idade escolar atualmente.

https://glo.bo/3uXQiEG
https://glo.bo/3HaGl9n
https://bit.ly/3JzQm19
https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/cidade/petropolis/
https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2022/02/15/grande-voluma-de-chuva-causa-inundacoes-arrasta-carros-e-provoca-queda-de-barreiras-em-petropolis.ghtml
https://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2022/02/16/temporal-em-petropolis-quem-sao-as-vitimas-da-tragedia.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/fundacao-oswaldo-cruz-fiocruz/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/vacina/


Estado capacita servidores para descentralizar diagnósticos de

infecções hospitalares

Link: https://bit.ly/3Bt52wa
Data da Detecção: 17/02/2022
Fonte: Portal da SVS

Local de Notícia: Estadual

Este surto iniciou no final de 2019 e, em 2020, os casos começaram a ser notificados com maior frequência, quando foram
confirmados 454 casos.No mês de janeiro de 2021 foram registrados 126 casos confirmados e janeiro de 2022 registrou apenas
dois casos, ou seja, uma redução de 98%. No entanto, os números de 2022 podem sofrer alteração, pois ainda há 6 casos em
investigação.

Link: https://bit.ly/3543JrI
Data da Detecção: 16/02/2022
Fonte: Portal G1 Amapá
Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3Bwe9ws
Data da Detecção: 11/02/2022
Fonte: Portal da SESA
Local de Notícia: Estadual

Objetivo da capacitação é passar ao Hospital Geral a capacidade de realizar
exames para o controle das infecções hospitalar ligadas a microbiotas.

Amapá estabiliza casos de sarampo, redução é significativa no

começo do ano

O surto de sarampo no Amapá começa a apresentar um cenário de
estabilidade. No ano de 2021, o número foi de 533 casos confirmados,
entretanto, o começo do ano de 2022 mostra estabilidade dos casos, já que
neste mês de janeiro houve o registro de 2 casos confirmados e outros seis
estão em investigação.

O Serviço de Captação e Orientação Social do Hemoap (SCOS) do
Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap)
registrou queda de 10% no fluxo de doadores de sangue na
unidade, comparando os 45 dias iniciais de 2021 com o mesmo
período em 2022.

O Governo do Amapá iniciou o processo de capacitação de servidores para a descentralização de diagnóstico em

microbiologia, que permite o controle de infecções hospitalares. Anteriormente, esse diagnóstico era realizado

somente no Laboratório Central do Amapá (Lacen). A primeira aula do Curso de Atualização em Microbiologia

Clínica foi para os servidores do Laboratório do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, ocorrida nesta quarta-feira,

16, no auditório do Lacen.

Hemoap registra queda nas doações de sangue durante os

primeiros 45 dias de 2022

A média de doadores diários durante os 45 dias iniciais de 2021, era de 40 pessoas. Em 2022, no mesmo período, a

unidade registrou somente 36 doadores por dia. O hemocentro atribui a diminuição nas doações a três fatores:

afastamento do público por conta do surto de síndromes gripais, aumento nos casos de Covid-19 e período chuvoso,

que tradicionalmente afeta o estoque de sangue da unidade.

https://bit.ly/3Bt52wa
https://bit.ly/3543JrI
https://bit.ly/3Bwe9ws
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