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Americano que recebeu coração de porco morre 2 meses após
transplante

David Bennett havia passado por uma cirurgia de transplante nos Estados Unidos. Ele recebeu coração de porco geneticamente
modificado, em 7 de janeiro de 2022. Seu estado clínico começou a piora há vários dias, de acordo com o hospital, em comunicado
emitido nesta quarta-feira (9). A nota dizia que Bennett recebeu “cuidados paliativos compassivos” depois que houve
entendimento que seu quadro era irreversível. O hospital também informou que antes de consentir em receber o transplante,
“Bennett foi totalmente informado dos riscos do procedimento, e que o processo era experimental com riscos e benefícios
desconhecidos”, disse o hospital.

Acredita-se que a pesquisa, publicada nesta segunda-feira (7) na revista Nature, seja a maior do tipo. O estudo revelou que os
cérebros daqueles que tiveram Covid-19 tiveram maior perda de massa cinzenta e anormalidades no tecido do órgão em
comparação com aqueles que não tiveram a doença. Muitas dessas mudanças ocorreram na área do cérebro relacionada ao
sentido do olfato. Gwenaëlle e seus colegas avaliaram imagens cerebrais de 401 pessoas que tiveram Covid-19 entre março de
2020 e abril de 2021, antes da infecção e em média 4 meses e meio após a infecção. Eles compararam os resultados com imagens
cerebrais de 384 pessoas não infectadas semelhantes em idade, socioeconomia e fatores de risco, como pressão arterial e
obesidade.

O procedimento pioneiro foi feito para salvar a vida do bebê, mas os médicos esperam que também possa revolucionar a área de
transplantes de órgãos. O tecido de timo doado deve ajudar a impedir que seu corpo rejeite o novo coração. O tecido do timo
está funcionando, o que significa que seu corpo está construindo células imunológicas vitais que podem reduzir ou até eliminar a
necessidade de ele tomar medicamentos imunossupressores (que evitam a rejeição do órgão transplantado) ao longo da vida.
"Isso tem o potencial de revolucionar o transplante de órgãos sólidos no futuro."

O paciente de 57 anos, com doença cardíaca terminal que fez história como
a primeira pessoa a receber um coração de porco geneticamente
modificado, faleceu na terça-feira (8), no Centro Médico da Universidade
de Maryland, segundo o hospital. As informações são da Reuters.

Covid-19 provoca alterações no cérebro, mesmo em casos
leves, diz estudo

O transplante pioneiro de coração e timo que salvou bebê
nos EUA e pode revolucionar medicina

Link: https://bit.ly/3vWXEJ2
Data da Detecção: 09/03/2022
Fonte: CNN BRASIL
Local de Notícia: internacional

Link: https://bit.ly/3CDyy31
Data da Detecção:08/03/2022
Fonte: CNN Brasil
Local de Notícia: Internacional

Pessoas que tiveram Covid-19, até mesmo em casos leves, podem ter
acelerado o envelhecimento do cérebro e outras alterações, de acordo
com um novo estudo.

Link: https://bbc.in/3vVERhg
Data da Detecção: 09/03/2022
Fonte: BBC BRASIL
Local de Notícia: Internacional

Médicos dos Estados Unidos dizem que um bebê chamado Easton fez
história na medicina ao se tornar a primeira pessoa no mundo a
receber um transplante combinado de coração e timo.

https://bit.ly/3vWXEJ2
https://bit.ly/3CDyy31
https://bbc.in/3vVERhg


Baixa vacinação contra pólio no Brasil e novos casos no
mundo acendem alerta para risco de volta da doença já
erradicada no país

A poliomielite ressurgiu em Israel e também teve um nova cepa registrada no Malaui, sudeste da África. No entanto, o país tem,
na verdade, "alto risco de reintrodução" da doença. A cobertura vacinal contra a poliomielite foi de 96,55% em 2012 para 67,71%
em 2021, consideradas as primeiras três doses da vacina, que são aplicadas no primeiro ano de vida da criança. Considerando
todas as doses, a cobertura vacinal era de 96,55% em 2012. Em 2021, caiu para 59,37%. A mais baixa foi a da dose de reforço dada
aos 4 anos: apenas 52,51% das crianças receberam essa dose no ano passado, segundo os dados computados no DataSUS até 6 de
março.

A pesquisa mostrou que a terceira dose da Pfizer aumenta em até 25 vezes o nível de anticorpos medido depois das duas
aplicações de Coronavac e em até sete vezes o alcançado após a imunização completa com a AstraZeneca. Os resultados
foram publicados no periódico Journal of Infection. Além disso, outras pesquisas haviam mostrado a eficácia da dose de reforço.
Uma delas, publicada no início de fevereiro na Nature Medicine, mostrou que a aplicação da terceira dose da vacina da Pfizer seis
meses após a imunização com duas da Coronavac confere uma eficácia de 92,7% contra a doença. Já contra casos graves a
proteção sobe para 97,3%

No entanto, o governador João Doria (PSDB) afirmou que, até o dia 23 de março, serão avaliados os indicadores para
possivelmente anunciar uma liberação completa do uso das máscaras em todos os ambientes. Por enquanto, ainda não haverá
autorização para retirada do item em escolas e escritórios de trabalho, por exemplo, afirmou o governador de SP. Doria assinou o
decreto já sem máscara no jardim do Palácio dos Bandeirantes.

Vacinação nunca esteve tão baixa: foi de 96,55% em 2012 para
67,71% em 2021. Pais precisam levar filhos para tomar as três doses
da vacina e eliminar o risco de retorno dos casos de 'paralisia infantil',
que não é registrada no Brasil há mais de 30 anos.

Reforço com a Pfizer aumenta nível de anticorpos em
até 25 vezes, diz estudo

A queda da imunidade contra a Covid-19, que ocorre naturalmente
após a segunda dose de vacinas, pode ser revertida significamente
após tomar uma dose de reforço. É o que revela estudo conduzido
pela Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), que estudou os efeitos das doses de reforço da
Pfizer após duas doses de aplicação da CoronaVac ou AstraZeneca.

São Paulo retira obrigatoriedade do uso de máscaras em
espaços abertos

O governo do estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (9),
que não será mais obrigatório o uso de máscaras de proteção contra a
Covid-19 em ambientes abertos. A decisão vale para todo o estado a
partir desta quarta. A regra não irá valer para espaços fechados,
como o anunciado para a cidade do Rio de Janeiro nesta semana.

Link: https://glo.bo/3J2Ud7h
Data da Detecção: 09/03/2022
Fonte: PORTAL G1
Local de Notícia: Nacional

Link: https://bit.ly/3pUEZcJ
Data da Detecção: 08/03/2022  
Fonte: CNN BRASIL
Local de Notícia: Nacional

Link: https://bit.ly/3hTLTe7
Data da Detecção: 09/03/2022  
Fonte: CNN Brasil
Local de Notícia: Nacional
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Governo do Amapá anuncia medidas de flexibilização e retorno
100% presencial das aulas nas redes pública e privada

O novo documento flexibiliza outras atividades, como shows ao ar livre e em locais fechados, além do retorno das atividades
100% presenciais do serviço público. A nova orientação atende às recomendações do Centro de Operações em Emergência em
Saúde Pública (Coesp), apresentado em reunião realizada no Palácio do Setentrião nesta segunda-feira, 7. O relatório mostra uma
queda de 92% no número de casos confirmados entre as duas últimas semanas epidemiológicas: redução de 204 casos
confirmados em todo o Estado para 57 registros, o menor número desde o início da pandemia.

O Vigiagua consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir o acesso à
água potável e de qualidade.

Saúde da Mulher: cuidados na adolescência dão melhor
qualidade de vida para fases seguintes

Os cuidados com a saúde da mulher, em todos os aspectos, sejam físicos, emocionais ou psicológicos, se tornam essenciais a
partir da adolescência. “Desde que eu entrei na puberdade, minha mãe tem um certo cuidado com relação à saúde. Não só
comigo, mas com as minhas irmãs também. Somos 3 meninas e sempre foi muito rígido em relação a isso”, comenta a estudante
Hemilly Pryscila, de 19 anos. A fase é cheia de descobertas e os cuidados com a saúde da mulher começam ser mais amplos.

O governador do Amapá, Waldez Góes, anunciou o retorno 100% presencial
das atividades nas escolas públicas e privadas do Estado, respeitando as
medidas sanitárias já adotadas pelas unidades de ensino. A decisão integra
as medidas adotadas no Decreto Estadual Nº1113, que entra em vigor na
terça-feira, 8, com validade de 28 dias.

SVS-AP apresenta informações sobre programa Vigiagua para
empresa que irá assumir a Caesa no Amapá em julho

O Governo do Amapá, através da Superintendência de Vigilância em Saúde
(SVS-AP), recebeu nesta terça-feira, 8, a visita da empresa Equatorial, que
irá assumir a partir de julho deste ano a gestão da Companhia de Água e
Esgoto do Amapá (Caesa). A reunião tratou sobre o Programa Nacional de
Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano (Vigiagua),
coordenado pela Unidade de Controle de Risco Ambiental, ligado ao Núcleo
de Vigilância Ambiental da SVS.

São muitos os cuidados necessários para caminhar da adolescência
até a terceira idade com qualidade de vida. Especialistas destacam o
que não pode que ser esquecido durante essas fases, para garantir
melhor qualidade de vida para as próximas etapas. As mulheres são a
maioria da população brasileira (50,77%). A situação de saúde não se
resume ao acompanhamento ginecológico, mas envolve diversos
aspectos da vida: atividade física, alimentação, a forma como a
adolescente se prepara para as outras fases da vida.

Link: https://bit.ly/3CuQAo5
Data da Detecção: 08/03/2022  
Fonte: Portal da SESA
Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3sYqeYk
Data da Detecção: 08/03/2022 
Fonte: Portal SESA

Local de Notícia: Estadual

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