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PrEP e PEP – Armas essenciais na luta contra o HIV

Link: https://bit.ly/3xYQVPu
Data de Detecção: 27/04/2022 
Fonte: CNN Internacioal
Local de Notícia: Internacional

Para conter surto, Congo inicia vacinação contra Ebola, diz 
OMS

Link: https://bit.ly/3rV1rU4
Data da Detecção: 27/04/2022
Fonte: CNN internacional    
Local de Notícia: Internacional

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

Data da Detecção: 27/04/2022

Fonte: CNN INTERNACIONAL

Local de Noticia : Internacional

China relata primeiro caso humano de gripe aviária H3N8

No nosso país, desde 1980 quando a epidemia de AIDS foi declarada até 2020,
mais de 360 mil pessoas morreram. No Reino Unido, pela primeira vez em uma
década, há mais diagnósticos de infecção de HIV entre pessoas heterossexuais
do que em homens gays e bissexuais. A PrEP (profilaxia Pré-Exposição) e
a PEP (profilaxia Pós-Exposição) são estratégias de prevenção à infecção pelo
HIV. Esses tratamentos têm o objetivo de proteger pessoas que entraram em
contato com o HIV da infecção pelo vírus fazendo com que o próprio
organismo deixe de replicar o vírus e elimine a pequena carga a qual a pessoa
foi exposta

A China registrou a primeira infecção humana da variante H3N8 da gripe
aviária, a autoridade sanitária do país, que acrescentou que o risco de
transmissão para outras pessoas é baixo. A infecção foi descoberta em um
menino de quatro anos da província central de Henan, que havia
desenvolvido febre e outros sintomas no dia 5 de abril. Nenhum contato
próximo foi infectado com o vírus, afirmou a Comissão Nacional de Saúde em
nota. A criança havia tido contato com frangos e corvos criados em sua casa.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para conter um surto
de Ebola na cidade de Mbandaka, a República Democrática do Congo iniciou
uma campanha de vacinação. Até o momento, foram registradas duas mortes
pela doença na cidade de mais de um milhão de habitantes, localizada no
Noroeste do país. Em Mbandaka, as pessoas vivem nas proximidades de
ligações por terra, água e ar para a capital Kinshasa. O país enfrentou 13
surtos anteriores de Ebola, incluindo um em 2018-2020 no Leste que matou
quase 2.300 pessoas, o segundo maior número registrado na história da febre
hemorrágica.
“Com vacinas eficazes à mão e a experiência dos profissionais de saúde da
Republica Democratica do Congo na resposta ao Ebola, podemosmudar

A comissão disse que uma avaliação inicial determinou que a variante ainda não tinha a habilidade de infectar efetivamente os
seres humanos, e que o risco de uma epidemia em grande escala era baixo. Muitas variantes diferentes de gripe aviária estão
presentes na China,

mudar rapidamente o curso desse surto paramelhor”, disse o diretor da OMS na África, Matshidiso Moeti, em comunicado. As
florestas equatoriais do Congo são um reservatório natural para o vírus Ebola, que foi descoberto perto do rio Ebola, no norte
do Congo, em 1976.
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Link: https://bit.ly/3vO1xyf
Data da Detecção: 26/04/2022
Fonte: CNN BRASIL
Local de Notícia: Nacional

Mortes de gestantes crescem mais de 40% em 2021, 
apontam dados da Saúde

Nas últimas 24 horas, o Brasil contabilizou 20.943 de novos
infectados pela Covid-19, alcançando 30.399.004 e 245 óbitos,
atingindo 663.111, desde março de 2020.
A análise da situação pandêmica é feita a partir da variação de
15% fixada por infectologistas como ponto de inflexão. Dessa
maneira, se um índice registrar um aumento superior a 15% em
relação a duas

Pressão alta também pode atingir crianças e
adolescentes; saiba como identificar

A hipertensão arterial é uma doença crônica definida pelos
níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. A condição
faz com que o coração exerça um esforço maior do que o normal
para que o sangue seja distribuído no corpo.
Ministério da Saúde alerta que cada vez mais o público jovem,
incluindo crianças e adolescentes, tem apresentado alterações
na pressão arterial. No Brasil, estima-se que a prevalência de
hipertensos na população pediátrica varia de 3 a 15%. O
diagnóstico pode ser realizado pelo médico pediatra, de maneira
simples, pela aferição da pressão em consultas de rotina.

O número de mortes de mulheres grávidas ou até 42 dias após o
parto cresceu 41,9% no Brasil no ano passado em relação a
2020, segundo dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. O painel do MS
mostra que o país vinha registrando uma queda nos óbitos de
gestantes e puérperas entre 2017 e 2019 No entanto, em 2020,
com o início da disseminação do coronavírus, a situação mudou:
foram 1.964 mortes, uma alta de quase 25%. Já em 2021, o
número saltou para 2.787.

Média móvel de mortes por Covid-19 tem queda
de 25% em duas semanas

Link: https://bit.ly/3rYb5We

Data da Detecção: 28/04/2022

Fonte: CNN Brasil

Local de Notícia: Nacional

Link: https://bit.ly/3rZYi5I
Data da Detecção: 27/04/2022  
Fonte: REVISTA VEJA

Local de Notícia: Nacional
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Covid-19: Amapá confirma um paciente internado e 5 
novos casos na capital

Nas últimas 24 horas, o Amapá registrou 5 novos casos conhecidos de
Covid-19 e também confirmou, após seis dias, um paciente internado em
leito clínico na rede pública. Além disso, há 10 suspeitos na rede particular.
O boletim epidemiológico do governo publicado nesta terça-feira (26) não
registrou óbitos. Atualmente, são 160.385 casos confirmados e 2.130
óbitos. Os recuperados somam 141.217 pessoas (88,04%). Especialistas
acreditam que há muitos que não fazem o exame, que isso continua

Vale do Jari: Governador Waldez acompanha ações de
assistência humanitária às famílias afetadas

.

Vale do Jari: Governo envia kits com medicamentos e
insumos para famílias atingidas por cheias

As equipes da SVS-AP seguem prestando apoio junto com as demais
equipes do Governo do Estado, na assistência e monitoramento da
situação das cheias que atingem o Vale do Jari. Nesta sexta-feira, 22,
foram entregues kits de medicamentos e insumos para o atendimento de
500 pessoas afetadas pelo desastre na região durante três meses. Os
insumos são oriundos do programa Vigidesastre, da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O programa prevê a
elaboração de Planos de Preparação e Resposta para Emergências em
Saúde Pública para direcionar estratégias através do trabalho de estados
e municípios.

Desde 14 de abril, o Estado reconhece a Situação de Emergência
declarada pelos municípios de Laranjal Do Jari e Vitoria do Jari em função
das inundações. Acompanhado pelo senador, Davi Alcolumbre, e o
secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, Governador reforçou
que as equipes de assistência e de defesa social estão no município e
realizam o monitoramento das vulnerabilidades desde o início do período
chuvoso. “Já temos expertise a nível de Estado, que trabalhamos em
conjunto com os municípios. Tínhamos feito outra visita [há três
semanas] já antecipando as providências, adotadas conjuntamente pelo
município e pelo Estado, e agora reforçadas pela Defesa Civil Nacional”,
destacou o governador. Sob a coordenação da Secretaria de inclusão e

Link: http://glo.bo/3OCdFLj
Data da Detecção: 26/04/2022

Fonte: G1_AP

Local de Notícia: Estadual

bastante necessário. Esses fatores podem ocultar muitos casos firmados de Covid-19 que deixam de entrar nas estatísticas
oficiais.

Link: https://bit.ly/3KqFnr5
Data da Detecção: 25/04/2022

Fonte: SVS AMAPÁ

Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3OU1ABk
Data da Detecção: 25/04/2022

Fonte: SVS AMAPÁ

Local de Notícia: Estadual

Mobilização Social (Sims), o Governo do Amapá já garantiu mais de 6,5 mil cestas de alimentos para a população afetada,
trabalho que será reforçado com a participação federal, articulada pelo senador Davi Alcolumbre.
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