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CLIPPING DE NOTICIAS/NOTICIAS INTERNACIONAIS 
Crianças que testam positivo para Covid e outro vírus 
respiratório podem ter doença grave, diz estudo. 

Link: https://bit.ly/3kotNoX 
Data de Detecção: 18/01/2023  
Fonte: CNN Internacional 
Local de Notícia: Internacional 

Pessoas não vacinadas têm maior risco de desenvolver 
Covid longa, aponta estudo 

Link: https://bit.ly/3JhnrCr 
Data da Detecção: 19/01/2023 
Fonte: CNN Internacional 
Local de Notícia: Internacional 

 Link: http://glo.bo/3QwEpy5  

 Data da Detecção: 18/01/2023 

 Fonte:  CNN INTERNACIONAL 

 Local de Noticia  Internacional 

Fiocruz estuda medicamento antiviral contra a Covid-19 

Quando pacientes com Covid-19 com menos de 5 anos também testam positivo 
para outro vírus respiratório, eles tendem a ficar mais doentes e desenvolver 
quadros mais graves da doença, estudo apontam que  esssas crianças tem duas 
vezes mais chances de doenças respiratorias grave do que aquelas com teste 
negativo para outros vírus. O estudo ocorre em meio a uma temporada difícil 
de vírus respiratórios nos Estados Unidos, onde a circulação do virus sincial 
respiratoria (VSR), coronavírus, influenza e outros vírus sobrecarregam os 
hospitais infantis. As descobertas demonstram o impacto que os vírus 
respiratórios têm nos hospitais pediátricos e como a “vigilância contínua” da 
circulação da Covid-19 e de outras doenças pode ajudar a prever futuros 
aumentos nas hospitalizações. 

A Fiocruz desenvolve um antiviral de uso oral contra a Covid-19 em parceria 
com a empresa Microbiológica e o Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos 
(CIEnP). A substância, batizada pelos pesquisadores de MB-905, foi purificada 
a partir de um hormônio vegetal chamado cinetina. O composto demonstrou-
se eficaz para inibir a replicação do coronavírus em linhagens de células 
humanas hepáticas e pulmonares, além de auxiliar a frear o processo 
inflamatório desencadeado pelo vírus. Os resultados da pesquisa foram 
publicados na revista Nature Communication. Segundo a Fiocruz, o dossiê 
pré-clínico foi encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

A infecção pelo Coronavirus pode resultar em uma variedade de quadros 
clínicos, desde infecção assintomática ou sintomas leves até hospitalização e 
morte.  A Covid-19 pode causar impactos ao organismo que vão além de 
alterações no sistema respiratório, com sintomas prolongados que podem 
durar semanas ou meses. A chamada covid longa stá associada a alterações 
neurológicas, de comportamento, insônia, dores musculares e nas 
articulações. Um novo estudo conduzido por pesquisadores dos Estados 
Unidos aponta um risco maior do desenvolvimento de sintomas prolongados 
de Covid-19 entre pessoas que não foram vacinados e entre aqueles que 
tiveram sintomas moderados ou graves. Dados de ensaios clínicos e estudos 

(Anvisa). A partir da partir da aprovação do órgão, deve ser iniciada a primeira fase de ensaios clínicos. 

observacionais demonstraram que a vacinação contra a Covid-19 é altamente protetora contra sintomas agudos, 
hospitalização e morte pela doença considerando uma variedade de variantes. A relação entre a vacinação e as condições 
pós-Covid permanece incerta. Alguns estudos sugerem que a vacinação após a infecção pode reduzir o risco de condições 
pós-Covid. 
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Saiba os riscos da Covid-19 para mulheres 

grávidas e seus bebês 

Há quase três anos da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no 
Brasil — dia 26 de fevereiro de 2020 —, o país se encontra em uma das 
melhores situações epidemiológicas desde o início da pandemia do 
coronavírus. A média diária de mortes é de 90 pessoas, com tendência de 
queda. Dados da última quinta-feira (12) das Secretarias Municipais de 
Saúde mostram 19.070 novos infectados no país.  No entanto, 
especialistas ainda alertam para alguns fatores que merecem atenção, 
principalmente devido à circulação do vírus, que segue em curso por 
aqui, e à possibilidade real do surgimento de variantes. "O Sars-CoV-2 é 
um vírus muito instável, sempre sofre mutações. Portanto, a experiência 

Vacina em spray nasal contra a Covid recebe 
financiamento e deve avançar para testes clínicos 

O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo (Incor) recebeu 
recursos para a continuidade do projeto de desenvolvimento da vacina em 
formato de spray nasal contra a Covid-19. O aporte de R$ 30 milhões foi 
aprovado pelo MS e permitirá que a pesquisa avance para a fase de 
produção de doses para os testes clínicos em humanos. “A liberação desse 
recurso significa um impulso muito grande no desenvolvimento dessa 
vacina nacional. Vamos agora avançar com o projeto e para os testes 
clínicos em voluntários”. Na atual fase do projeto, InCor realiza tratativas 
com fabricantes internacionais para a produção de doses do imunizante 
seguindo normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e escala industrial. 

Para o levantamento, os pesquisadores utilizaram uma coleta de dados 
harmonizada e aplicaram uma estratégia analítica de avaliação do risco de 
morbidade e mortalidade materna, fetal e neonatal em mulheres 
infectadas pelo SARS-CoV-2 durante a gestação. Observaram que essa 
população de pacientes corre maior risco de mortalidade, internação em 
unidade de terapia intensiva (UTI), parto prematuro, mortalidade e 
morbidade fetal e neonatal, resultados adversos do nascimento e 
internação em unidade de cuidados neonatais do que as gestantes sem 
Covid-19. o risco de morte  materna também é significativamente maior 

Por que a Covid-19 ainda preocupa os especialistas no 
Brasil? 

Link: https://bit.ly/3wdCVzt 
Data da Detecção: 18/01/2023  

Fonte: Veja 

Local de Notícia: Nacional 

Link: https://bit.ly/3CYsbIW 
Data da Detecção: 17/01/2023   
Fonte:  R7 

Local de Notícia: Nacional 

 Link: https://bit.ly/3ITP7Np 

 Data da Detecção: 17/01/2023 

 Fonte: CNN Brasil 

 Local de Noticia : Nacional 

entre as grávidas com Covid-19 sintomática comparadas às que não possuem a infecção. Dos três estudos incluídos que 
relataram mortes durante período do estudo, a doença aumentou a probabilidade de pré-eclâmpsia, doença 
tromboembólica e distúrbios hipertensivos da gravidez.   

que tivemos com esse vírus anteriormente, que nos deu imunidade, vai dar imunidade mais forte àquela cepa que nos 
infectou", explica o epidemiologista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP Eliseu Waldman.  
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Vacinação contra o HPV em crianças e adolescentes é 
ampliada em Macapá; veja locais 

 
  

Retoma a partir desta quarta-feira (18), seguindo até a sábado (21), a 
campanha de vacinação contra o HPV em crianças e adolescentes em 
Macapá. 5 postos itinerantes ofertam o imunizante. Nesta quarta, a 
aplicação acontece em uma escola, entre 8h e 18h. A imunização contra o 
HPV, que previne contra infecções sexualmente transmissíveis, é restrita 
para meninas e meninos entre 9 e 14 anos. Além disso, os pais ou 
responsáveis devem ficar atentos ao prazo para a 2ª dose, que deve ser 
tomada num intervalo de 6 meses. Além da vacina contra o HPV, é ofertado 
nos pontos de vacinação também a meningocócica, para a mesma faixa 
etária 

Maternidade Mãe Luzia destaca os benefícios do contato 
da mãe com o recém-nascido 

. 
 

 
 

HE de Macapá segue recebendo melhorias na estrutura 

O Governo do Amapá completa, nesta semana, 15 dias de uma intensa força 
tarefa de serviços no Hospital de Emergências Oswaldo Cruz, centro da 
capital. A unidade hospitalar já recebeu mais de 32 novas centrais de ar, 
bebedouros, novos leitos e nova organização de fluxo. Melhorias já podem 
ser vistas em toda a estrutura física do prédio. As obras e reparos no hospital 
iniciaram no dia 2 de janeiro, com instalação de centrais, trocas de calhas e 
colocação de janelas.  Os serviços seguiram por espaços e já contemplam a 
revitalização de varias ambiências, trocas de louças e revestimentos. 
Instalação de  eletrodomesticos e compra de insumos e medicações .  

O HMML conta com atendimento multiprofissional que incentiva o contato 
da mãe com o bebê, instantes após o nascimento. Estudos e a rotina de 
trabalho comprovam como é importante esse contato imediato entre mãe e 
o recém-nascido, destaca a médica obstetra Cláudia Andrade. “É nítido 
como a criança fica calma com o contato. Momentos antes ela está dentro 
da barriga e em instantes já está em um mundo novo, o choro é natural e 
o colo da mãe faz toda diferença para esse vínculo inicial”, explica a 
médica. Dando ênfase à campanha Janeiro Branco, mês dedicado aos 
cuidados com a saúde mental e emocional, a profissional também esclarece 
sobre casos de depressão pós-parto, onde a equipe detecta os sintomas e 
prontamente aciona o serviço social e psicológico do (HMML).  

Link: http://glo.bo/3ZM1ssL 
Data da Detecção: 17/01/2023  

Fonte:  G1, Amapá 

Local de Notícia: Estadual 

Link: https://bit.ly/3IERJP7  
Data da Detecção: 18/01/2023 

Fonte:  Diário do Amapá 

Local de Notícia: Estadual 

Link: https://bit.ly/3XoUQz0 
Data da Detecção: 16/01/2023  

Fonte:  Portal do Governo do Estado 

Local de Notícia: Estadual 

“Todos os dias avançamos com obras e reparos. Temos um zelo em deslocar pacientes e reorganizar espaços dentro de uma 
unidade hospitalar em pleno funcionamento, mas já temos melhoras significativas”, frisou Silvana Vedovelli. 

“No puerpério, pode acontecer da mãe negar o contato com o filho, respeitamos esse momento, que geralmente é possível 
identificar antes do parto e prontamente o serviço de psicologia entra em ação para que tudo seja no tempo da mãe”, 
ressalta Claudia.  
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