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Reino Unido aprova segundo tratamento de anticorpos 

contra Covid-19. 
Link: https://bit.ly/3DwQ9Zv  

Data da Detecção: 02/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional 

Coquetel de medicamentos, da farmacêutica GSK, é recomendado para 

casos leves e moderados em pacientes do grupo de risco. O Reino Unido Aprovou nesta quinta-feira (2) mais um coquetel 

de anticorpos para o tratamento de Covid-19. Conhecido como Sotrovimabe, o medicamento é desenvolvido pela 

famacêutica britânica GSK em parceria com americana Vir Biotechnology. Segundo a Agência Regulado de Medicamentos 

e Saúde do Reino Unido, o coquetel é recomendado para casos leves e moderados em pacientes do grupo de risco e reduz 

o risco de internação e morte em 79%. 

Paraguai: violência sexual e restrição ao aborto geram 

epidemia de gravidez infantil. 
Link: https://bit.ly/3xMK5L2  

Data da Detecção: 02/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional  

O relatório, intitulado “Elas são meninas, não mães”, destaca uma crise de 

violência sexual contra crianças, que são então forçadas a levar a gravidez 

a termo segundo a lei paraguaia.Uma epidemia de gravidez infantil no Paraguai está sendo alimentada por abuso sexual 

generalizado e leis restritivas ao aborto, de acordo com um novo relatório da Anistia Internacional. Pelo menos 1.000 

meninas com 14 anos ou menos deram à luz no país entre 2019 e 2020, diz o relatório. Ele acrescenta que mais de 12.000 

adolescentes entre 15 e 19 anos deram à luz em 2019. 

 

 Europa registra transmissão comunitária da Ômicron 
Link: https://bit.ly/2ZOIBmP  

Data da Detecção: 02/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional 

Segundo o jornal britânico Financial Times, existe pelo menos uma pessoa 

contaminada com a variante Ômicron na Inglaterra que não viajou para a África do Sul. As autoridades não conseguiram 

ainda estabelecer se o indivíduo teve ou não contato com alguém que esteve no continente africano. O caso ainda não 

foi confirmado pelas autoridades britânicas, mas não seria a primeira transmissão comunitária no Reino Unido. Na Escócia, 

o governo disse que existem, pelo menos, nove casos da variante Ômicron que não estão relacionados com viagens feitas 

pelos pacientes, mas, sim, a um evento em que todos estavam presentes. A Espanha e a Islândia também confirmaram, 

nesta quinta-feira (2), os primeiros casos sem relação com viagens ao continente africano, onde a nova cepa foi 

encontrada pela primeira vez no mês passado. 

https://bit.ly/3DwQ9Zv
https://bit.ly/3xMK5L2
https://bit.ly/2ZOIBmP


 
Anvisa aprova novo tratamento para HIV  
Link: https://bit.ly/3DenN60  

Data da Detecção: 29/11/2021  

Fonte:  Agencia Brasil 

Local de Notícia: Nacional  
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo 

medicamento para o tratamento do HIV. Trata-se da combinação de duas 

substâncias – a lamivudina e o dolutegravir sódico – em um único 

comprimido. Para a agência, a aprovação representa um avanço no tratamento, já que reúne em uma dose diária dois 

antirretrovirais. “A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão de pacientes”, informou, por meio 

de nota. De acordo com a bula aprovada pela Anvisa, o novo medicamento reduz a quantidade de HIV no organismo, 

mantendo-a em um nível considerado baixo. Além disso, o remédio promove o aumento da contagem de cédulas CD4, 

que exercem papel importante na manutenção de um sistema imune saudável, ajudando a combater infecções.  

 LGBTQIA+ sofreram mais violências com a pandemia de 

Covid-19, conclui relatório do CNS e CNDH 
Link: https://bit.ly/3rwYpWJ  

Data da Detecção: 02/12/2021  

Fonte:  Conselho Nacional de Saúde 

Local de Notícia: Nacional  
As pessoas LGBTQIA+ são historicamente expostas a violências: de ordem 

física, material, simbólica e/ou psicológica. De acordo com  o relatório 

“Denúncia de Violações dos Direitos à Vida e à Saúde no contexto da 

pandemia da covid-19 no Brasil”, assinado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), Conselho Nacional de Direitos 

Humanos (CNDH) e outras entidades, as violências contra esse segmento foram agravadas durante a pandemia. Segundo 

o documento-denúncia, diante da crise sanitária, econômica e social, as violações a esta população foram intensificadas, 

levando em conta a necessidade de políticas de isolamento social. O material também afirma que parte de população de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexos, Assexuais e outras diversidades sexuais e 

identitárias já se encontram vivendo alguma forma de isolamento social, devido aos preconceitos sofridos, à não aceitação 

de sua identidade de gênero ou orientação sexual por parte da família, à dificuldade de serem inseridas em espaços 

públicos/sociais, como empregos, universidades, entre outros.  

________________________________________________________________________________________________ 

São Paulo reduz intervalo para aplicação de dose de 

reforço para 4 meses 
Link: https://bit.ly/31qoU5J  

Data da Detecção: 25/11/2021  

Fonte:  Jornal de Brasilia 

Local de Notícia: Nacional 

O governo estadual de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (2), a 

redução de 5 para 4 meses do intervalo mínimo necessário para que se 

tome a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19.A medida vale para quem tomou duas doses dos imunizantes 

Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, e “vai beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas que se vacinaram nos meses de julho e 

agosto”, diz o governo. Quem tomou o imunizante de dose única da Janssen poderá receber a dose adicional do mesmo 

imunizante com intervalo a partir de 2 meses. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, poderá ser administrada 

uma dose adicional da Pfizer.

https://bit.ly/3DenN60
https://bit.ly/3rwYpWJ
https://bit.ly/31qoU5J


 
Vigilância em Saúde: Amapá realiza encontro 
internacional sobre Centro Binacional na fronteira em 
Oiapoque. 
Link: https://bit.ly/3rBVrAn  
Data da Detecção: 02/12/2021  
Fonte:  Portal Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
O evento reuniu autoridades do Brasil e da França com o objetivo de 

discutir a instalação do órgão de vigilância binacional em saúde na 

fronteira internacional do Amapá. O Governo do Amapá organizou o 

primeiro encontro internacional entre Brasil e França para construir uma cooperação visando a instalação de um Centro 

Binacional de Vigilância em Saúde, que funcionará no lado brasileiro da fronteira. O evento iniciou na terça-feira, 30, e 

prossegue hoje, 1º de dezembro, em Oiapoque, município que sediará o novo órgão binacional. O encontro é organizado 

pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), órgão do Governo do Estado. Durante a reunião, autoridades de 

saúde da Guiana Francesa e representantes de órgãos federais estiveram presentes, como o Centro de Informações 

Estratégicas de Vigilância em Saúde nacional (CIEVS) e Assessoria de Assuntos Internacionais de Saúde (AISA) do Ministério 

da Saúde (MS), Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Agência Regional de 

Saúde (ARS) da Guiana Francesa, além da SVS e Prefeitura de Oiapoque. Um dos principais produtos desta cooperação é 

a construção do Centro Binacional de Monitoramento e Resposta a Emergência em Saúde Pública.  

Dia de luta contra a Aids: Governo do Amapá realiza 
testes rápidos de ISTs em ação de saúde 
Link: https://bit.ly/3EsRkdK  
Data da Detecção: 02/12/2021  
Fonte:  Portal Amapá 

Local de Notícia: Estadual                                                                                   

O Governo do Estado iniciou a campanha “Dezembro Vermelho” nesta 

quarta-feira, 1º, Dia Mundial de Luta contra a Aids, com uma ação de 

saúde que realizou 60 testes para HIV, sífilis e hepatites virais, na praça 

Veiga Cabral, no Centro de Macapá. Os resultados foram divulgados 

para a população que participou em 30 minutos. Além disso, foram 

distribuídas 200 kits de prevenção (preservativos, lubrificantes e materiais informativos) e 500 camisinhas avulsas. A 

campanha deste ano busca evidenciar a Prevenção Combinada, que trabalha a conscientização sobre as infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), reforça a necessidade da testagem, uso de preservativos e a adesão as profilaxias, em 

especial a de Pré-Exposição (PrEP), uma combinação medicamentosa que impede que o vírus se instaure no organismo. 

Peixes mortos causam dor de cabeça e enjoo em 

ribeirinhos 
Link: https://bit.ly/3lwqTMD  

Data da Detecção: 02/12/2021  

Fonte:  Jornal de Brasilia 

Local de Notícia: Estadual    

A prefeitura do município suspendeu a pesca e o consumo da água do rio, 

até que sejam divulgados os resultados do laudo técnico, ainda inconclusivos. Toda a população da região é abastecida 

com água mineral. O motivo da mortandade é investigado e pode estar associado à exploração mineral. Ribeirinhos no 

Amapá temem danos irreversíveis após a morte de mais de duas toneladas de peixes e outros animais que foram retirados 

do Rio Amapari desde o último fim de semana. Mal-estar, dor de cabeça e enjoo, além da incerteza e da preocupação, 

passaram a fazer parte da rotina dos ribeirinhos da comunidade de Xivete, no município de Pedra Branca do Amapari.                                                                        

https://bit.ly/3rBVrAn
https://bit.ly/3EsRkdK
https://bit.ly/3lwqTMD
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