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Local de Notícia: internacional

Link: https://bit.ly/3LZsDJI
Data da Detecção:24/02/2022
Fonte: REVISTA VEJA
Local de Notícia: Internacional

Estudantes que antes da pandemia de COVID-19 já apresentavam problemas de saúde mental aderiram menos às aulas

on-line durante o período de isolamento social, quando os estabelecimentos de educação ,estavam fechados. Ou

seja,mesmo tendo acesso á internet, esses alunos deixaram e participar do ensino a distância. Por outro lado, entre

aqueles que aderiram à modalidade, não houve registro de impacto direto na saúde mental.

Link: https://bit.ly/3sZtvFI
Data da Detecção: 24/02/2022
Fonte: Correio Brasiliense
Local de Notícia: Internacional

O estudo foi publicado na revista Frontiers in Aging Neuroscience e foi revelado que os padrões de ondas rítmicas do

cérebro antes da morte são semelhantes às que são registradas durante o sono ou a meditação. Durante o estudo, a

observação só se tornou possível pois os médicos utilizaram um eletroencefalografia contínua (EEG), que era voltado

para detectar a convulsões e tratar o paciente com epilepsia.

OMS: efeitos pós-covid-19 atingem 10% a 20% dos

infectados

Entre 10% e 20% das pessoas com covid-19 sofrem sintomas após se recuperarem da fase aguda da

infecção. Os sintomas são "imprevisíveis e debilitantes" e afetam também a saúde mental, alertou hoje

(24) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Embora os dados sejam escassos, estimativas recentes mostram que até 20% das pessoas com covid-

19 experimentam doença contínua durante semanas ou meses após a fase aguda da infeção", diz o

Relatório Europeu da Saúde 2021 da OMS, divulgado nesta quinta-feira.

A grande vilã do ensino online na pandemia

Cientistas descobrem o que ocorre no cérebro antes de

uma pessoa morrer
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Pandemia reduz expectativa de vida no Brasil em
4,4 anos, diz especialista
Link: https://bit.ly/3t4XGeL
Data da Detecção: 21/02/2022
Fonte: CNN Brasil
Local de Notícia: Nacional
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Link: https://bit.ly/3h7VptJ

Data da Detecção: 23/02/2022 

Fonte: CNN BRASIL

Local de Notícia: Nacional

BRASÍLIA — O Ministério da Saúde estuda deixar de classificar a Covid-19 como uma pandemia para tratá-la como

endemia. Os critérios para esse rebaixamento, no entanto, ainda não estão fechados. Para o cardiologista, a mudança

deve atender ao cenário epidemiológico, que deve ser analisado. A avaliação vem um dia após o Reino Unido anunciar

o fim de todas as restrições sanitárias contra o coronavírus. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

continua a considerar a Covid-19 uma doença pandêmica.

Anvisa aprova produto de terapia avançada para
tratamento de câncer

Ministério da Saúde avalia reclassificar Covid-19 no
Brasil para endemia

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

Data da Detecção: 22/02/2022 

Fonte: O GLOBO

Local de Notícia: Nacional

A pandemia da Covid-19 diminuiu a expectativa de vida dos
brasileiros em aproximadamente 4,4 anos. É o que aponta um
levantamento elaborado, nesta segunda-feira (21), pela
especialista em demografia do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), Ana Amélia Camarano.Em 2019, antes da
chegada do novo coronavírus, a média de longevidade brasileira
era de 76,6 anos.

Em contrapartida, somente entre março de 2020 e dezembro de 2021, caiu para 72,2 anos.“Se a pandemia

continuar, a expectativa de vida vai continuar caindo, infelizmente. Isso tudo aconteceu por causa da sobrecarga

dos hospitais e aumento de mortes por Covid-19 durante os últimos dois anos.

Os medicamentos antivirais utilizam diferentes

mecanismos com o objetivo de frear a ação dos vírus.

Alguns contam com propriedades que impedem os

microrganismos de invadir as células humanas, parte fundamental do processo de infecção. Outros agem

diretamente sobre as informações genéticas do vírus, enfraquecendo a replicação viral. O objetivo final é o

mesmo: preservar o organismo e impedir a evolução e o agravamento da doença. Para que isso aconteça, os

medicamentos precisam ser utilizados ainda na fase inicial da infecção — de preferência, entre o primeiro e o

quinto dia do aparecimento dos sintomas. Isso porque a ação dos antivirais está condicionada à presença de uma

maior quantidade de vírus no organismo, ou seja, uma alta carga viral.

https://bit.ly/3t4XGeL
https://bit.ly/3h7VptJ
https://oglobo.globo.com/mundo/boris-johnson-elimina-todas-as-restricoes-impostas-para-conter-covid-19-no-reino-unido-25403507
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https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19/
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https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/infeccao/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/medicamento/


Governo capacita servidores municipais de Oiapoque para

retorno do diagnóstico da tuberculose

Link: https://bit.ly/3vgFq4K
Data da Detecção: 23/02/2022
Fonte: Portal da SESA

Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3sgtv4S
Data da Detecção: 24/02/2022
Fonte: Portal G1 Amapá
Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3sjD0R7
Data da Detecção: 24/02/2022
Fonte: Portal da SVS
Local de Notícia: Estadual

Crianças representam mais de 30% dos hospitalizados por Covid-

19 no Amapá

O Governo do Amapá capacitou servidores do município de

Oiapoque para a retomada do diagnóstico da tuberculose, por meio

do exame de baciloscopia, na atenção básica à população. A ação foi

coordenada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS),

por meio da Diretoria Executiva de Vigilância Laboratorial, em

parceria com a Secretaria de Saúde de Oiapoque.

Pelo menos seis servidores foram capacitados, sendo três técnicos, um farmacêutico e dois biomédicos. A formação

foi realizada pelo Núcleo de Análises Laboratoriais de Doenças de Notificação Compulsória, de 14 a 18 de

fevereiro.

Um levantamento realizado pela Superintendência de Vigilância em

Saúde(SVS) mostrou que, até a última terça-feira, 22, pelo menos 31

crianças foram internadas com covid-19 em hospitais da rede pública e

privada do Amapá, no mês de fevereiro. Desse número, nenhuma

havia tomado a vacina contra a doença.
As crianças representam 31,34% das internações do Estado, enquanto os adultos representam 61,66% dos casos. A

preocupação do governo é elevar o índice de crianças vacinadas e manter a segurança dos menores. Apenas 6% do

público alvo de 5 a 11 anos de idade foi alcançado até o momento, o equivalente a pouco mais de 7.800 crianças.

O quantitativo está abaixo da meta de 113 mil crianças imunizadas em todo Amapá.

Sarampo: Macapá, Santana e Mazagão seguem com alerta 

de surto para a doença

O novo Boletim Epidemiológico do Sarampo divulgado pela

Diretoria Executiva de Vigilância em Saúde da

Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá

(DEVS/SVS-AP) traz 819 notificações de casos suspeitos da

doença entre a 1ª e 52ª semana epidemiológica de 2021.

Das notificações, 534 testaram positivo para o sarampo, o equivalente a 65,2% dos casos; e 285 (34,8%) foram

descartados para a doença. Este ano, foram 15 casos notificados, dos quais oito foram confirmados para o

sarampo e um segue em investigação epidemiológica. Os casos positivos de 2022 foram registrados em Macapá

(seis casos) e Mazagão (dois casos).
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