
d

CIEVS/SVS-AP

Nº 0 9 /2022

Data: 24/03/2022



O que aconteceu nos países que acabaram com as
restrições contra a covid

Alemanha, Áustria, Reino Unido, China, Coreia do Sul… Foram vários os
países da Europa e da Ásia que tiveram um aumento no número de casos
de covid-19 nos últimos dias.A nova subida acontece após uma queda
vertiginosa nas infecções pelo coronavírus, registrada entre o final de
janeiro e o início de março, momento em que a onda provocada pela
variante ômicron arrefeceu em boa parte do globo.Por que China volta à
'estaca zero' da pandemia com novo surto da doença.Como Hong Kong
passou de modelo a local com maior mortalidade por covid no mundo.

Link: https://bit.ly/354uDjm
Data de Detecção:22/03/2022 
Fonte: CNN
Local de Notícia: Internacional

A poluição do ar atingiu níveis insalubres em todo o mundo em 2021, de acordo com um novo relatório.O relatório
da IQAir, uma empresa que monitora a qualidade do ar global, descobriu que a poluição média anual do ar em todos
os países – e 97% das cidades – excedeu as diretrizes de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde (OMS),
que foram projetadas para ajudar os governos a criar regulamentos para proteger a saúde pública.Apenas 222
cidades das 6.475 analisadas apresentaram qualidade média do ar que atendeu ao padrão da OMS. Três territórios
cumpriram as diretrizes da OMS: o território francês da Nova Caledônia e os territórios dos Estados Unidos de Porto
Rico e as Ilhas Virgens Americanas.

Mundo excedeu níveis aceitáveis de qualidade do ar em 2021, diz 
relatório

Link: https://bit.ly/3D5fgDS
Data da Detecção:23/03/2022
Fonte: CNN internacional    
Local de Notícia: Internacional

Link:https://bbc.in/3wwFlKH

Data da Detecção:19/03/2022

Fonte: BBC NEWS

Local de Noticia : Internacional

Uma subvariante da Ômicron, BA.2, está levando a uma nova onda de infecções por Covid-19 em toda a Europa.
Os casos no Reino Unido, Alemanha, Holanda e outros países estão aumentando, impulsionados por essa cepa de
coronavírus altamente transmissível.A proporção de casos de Covid-19 devido à BA.2 também aumenta nos
Estados Unidos. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA estimam que 35% dos novos
casos de coronavírus se devem a essa subvariante.Ao mesmo tempo, as restrições estão sendo flexibilizadas e
nenhum estado norte-americano exige mais a obrigatoriedade de máscara (embora as máscaras ainda sejam
necessárias em alguns locais, incluindo aeroportos, transporte público, hospitais, lares de idosos, algumas escolas e
locais de trabalho).

Especialista explica se a subvariante BA.2 pode causar novos surtos
de Covid-19

https://bit.ly/354uDjm
https://bit.ly/3D5fgDS


Brasil registra 410 novas mortes por Covid; média móvel
volta a ficar acima de 300

Link: http://glo.bo/3JCF24R
Data da Detecção: 22/03/2022
Fonte: G1 NACIONAL
Local de Notícia: Nacional

Link: https://bit.ly/3JCwbQP
Data da Detecção: 
22/03/2022 Fonte: VEJA 
Local de Notícia: Nacional

USP cria primeiro banco de dados genômicos de bactérias
multirresistentes

Casos de dengue no Brasil crescem 43,9% em 2022,
segundo Ministério da Saúde

Link: https://bit.ly/3ix6ULW
Data da Detecção: 
22/03/2022 Fonte: CNN 
Local de Notícia: Nacional

Brasil registrou nesta terça-feira (22) 410 mortes pela Covid-19
nas últimas 24 horas, totalizando 657.773 óbitos desde o início
da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos
7 dias é de 303 --voltando a ficar acima da marca de 300 após
um dia abaixo. Em comparação à média de 14 dias atrás, a
variação foi de -40%, indicando tendência de queda nos óbitos
decorrentes da doença.

O país também registrou 41.838 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 29.683.686 casos
conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 35.916, a mais
baixa desde 9 de janeiro (quando estava em 33.146).

Com o objetivo de contribuir para o monitoramento e o controle de bactérias multirresistentes, pesquisadores da
Universidade de São Paulo (USP) e colaboradores criaram a plataforma One Health Brazilian que reúne dados
epidemiológicos, fenotípicos e informações genômicas de microrganismos classificados pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) como de “prioridade crítica”, ou seja, aqueles contra os quais se necessita buscar urgentemente
novos antibióticos porque os atualmente disponíveis perderam efeito. Até o momento, o banco conta com dados de
aproximadamente 500 patógenos humanos e outros 200 devem ser adicionados em breve.

O número de casos de dengue no Brasil cresceu 43,9% nos primeiros meses do ano, segundo dados do Ministério da Saúde
divulgados nessa segunda-feira (21). Entre 2 de janeiro e 12 de março de 2022, foram 161.605 notificações de prováveis
infectados, com uma incidência de 75,8 por 100 mil habitantes.A coordenadora do InfoDengue da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), Cláudia Codeço, avalia que o cenário é de atenção. “No ano passado, a gente estava em baixa atividade da
dengue, então o aumento em si não seria tanto. Mas se a gente compara o histórico de várias temporadas de dengue, a
gente vê que se aproxima dos altos índices de 2016 e 2020”, afirmou.Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da
Saúde, a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência, com 204,2 casos por 100 mil habitantes, seguida da
Norte (97,4 casos/100 mil habitantes), Sul (49 casos/100 mil habitantes), Sudeste (47,9 casos/100 mil habitantes) e
Nordeste (31 casos/100 mil habitantes).

http://glo.bo/3JCF24R
https://bit.ly/3JCwbQP
https://bit.ly/3ix6ULW


Volta às Aulas: Governo oferta vacinação nas escolas estaduais
de Macapá e Santana

Link: https://bit.ly/3iwhmDj
Data da Detecção: 22/03/2022
Fonte: Portal da SESA
Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3uK1jHZ
Data da Detecção: 24/03/2021
Fonte: Portal da SVS
Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3ww2yNj
Data da Detecção: 24/03/2022
Fonte: Portal da SVS
Local de Notícia: Estadual

O Governo do Amapá iniciou a estratégia de oferta de vacinação em
escolas estaduais de Macapá e Santana, na última segunda-feira, 21. O
objetivo é ampliar a cobertura vacinal contra covid-19 e outras
doenças principalmente no público abaixo de 18 anos, devido ao
retorno das aulas, mas comunidade em geral também é atendida.

.

Estão disponíveis imunizantes contra covid-19, vacinas tríplice viral, para o público de 6 meses a 59 anos de idade;
Meningo ACWY para crianças de 11 a 12 anos e vacina contra o HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11
a 14 anos.

Governo capacita profissionais para investigação e
monitoramento de linhagens virais

O Laboratório Central do Amapá (Lacen) capacitou sete
profissionais da equipe clínica da Superintendência de Vigilância
em Saúde (SVS) para investigar e monitorar tipos virais por meio
de testes RT-PCR do tipo nasofaringe e orofaringe - o objetivo é
que os servidores possam detectar deferentes linhagens de vírus,
como coronavírus, sarampo, influenza, adenovírus, entre outros.
Os servidores já atuam com testagem de casa em casa.

A equipe clínica já realiza o acompanhamento de pacientes positivos para doenças transmissíveis e atua nas
ações de testagem à população. Todas as ações se somam ao trabalho de fiscalização e vacinação que continua
sendo realizado pelo Governo do Amapá.

Plataforma Eios: Amapá é reconhecido nacionalmente pela
agilidade na inserção de dados sobre eventos epidemiológicos

A equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em
Saúde do Amapá (Cievs) foi nacionalmente reconhecida pela
agilidade na inserção de dados sobre eventos epidemiológicos -
como a pandemia de covid- 19 - na Plataforma Eios.A ferramenta
reúne reúne iniciativas, redes e sistemas novos e já existentes para
criar uma abordagem unificada na detecção precoce de epidemias.
Através dela, os estados podem realizar a verificação, avaliação e
comunicação de ameaças à saúde pública.

O reconhecimento aconteceu na 1ª Mostra Nacional de Experiência no Uso da plataforma Epidemic Intelligence
from Open Sources (Expo EIOS), que aconteceu na quarta-feira, 23, em Brasília, no Distrito Federal, e reuniu
todos os estados brasileiros.

https://bit.ly/3iwhmDj
https://bit.ly/3uK1jHZ
https://bit.ly/3ww2yNj
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