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China registra 5 mil casos de Covid e confina quase 30 
milhões de pessoas

Link: https://bit.ly/3ibYkBZ
Data de Detecção:16/03/2022 
Fonte: CNN
Local de Notícia: Internacional

O chefe da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, afirmou nesta quarta-feira (16) que o aumento
global no número de casos de Covid-19 pode ser apenas a ponta do iceberg. Segundo o órgão, alguns países relatam
também uma queda na taxa de testes.“Esse aumento está ocorrendo apesar das reduções nos testes em alguns países,
o que significa que os casos que estamos vendo são apenas a ponta do iceberg”, disse o chefe da OMS, Tedros
Ghebreyesus, a repórteres.As novas infecções aumentaram 8% globalmente na semana passada, em comparação com
a semana anterior. Para a OMS, “a pandemia só terminará em algum local quando terminar em todos.”

Quase 30 milhões de pessoas foram confinadas na China nesta terça-
feira (15), depois que o país registrou o maior surto de Covid-19 em dois
anos. O governo obrigou as pessoas a fazerem testes em uma escala que
não era observada desde o início da pandemia. O país registrou 5.280
casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o maior número desde a
primeira onda da pandemia no início de 2020, de acordo com dados da
Comissão Nacional da Saúde (CNS).

OMS: aumento de casos de Covid-19 pode ser apenas a
ponta do iceberg

VÍDEO: Terremoto de magnitude 7,3 atinge o Japão; Fukushima,
Tóquio estão entre cidades afetadas

Link: https://glo.bo/3tg7tjl
Data da Detecção:16/03/2022
Fonte: G1  internacional    
Local de Notícia: Internacional

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

Data da Detecção:15/03/2022

Fonte: G1 INTERNACIONAL

Um terremoto de magnitude 7,3 foi registrado nesta quarta-feira (16) na costa nordeste do Japão, próximo a
Fukushima, onde os tremores foram sentidos. Também houve efeitos em Tóquio e nas cidades de Miyagi, Iwate e
Tohoku. Cerca de dois milhões de lares na região estão sem energia, segundo a Companhia de Energia Elétrica de
Tóquio. A companhia informou também está monitorando as usinas de Fukushima, onde, em 2011, um maremoto
provocou um dos maiores acidentes nucleares da história do país. O epicentro aconteceu justamente na costa da
cidade, a uma profundidade de 60 quilômetros. Por conta dos tremores, autoridades locais emitiram alerta de
tsunami para localidades da região, incluindo Fukushima.

https://bit.ly/3ibYkBZ
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/organizacao-mundial-da-saude-oms/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/oms-a-pandemia-so-terminara-em-algum-local-quando-terminar-em-todos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/china/
https://glo.bo/3tg7tjl
https://glo.bo/3teQldD
https://g1.globo.com/tudo-sobre/japao/


Butantan anuncia resultados promissores de
vacina contra chikungunya
Link: https://glo.bo/3tfBUGk
Data da Detecção: 15/03/2022
Fonte: G1 NACIONAL
Local de Notícia: Nacional

Link: https://bit.ly/3JoFiV6

Data da Detecção: 18/03/2022 

Fonte: Primeiro  Jornal

Local de Notícia: Nacional

Estado de SP estuda iniciar aplicação da quarta dose da
vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos

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

Data da Detecção: 15/03/2022 

Fonte: G1 NACIONAL

Local de Notícia: Nacional

A vacina está sendo desenvolvida em parceria com
pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos. No relatório da
fase 3, o imunizante produziu anticorpos em 96,3% dos
voluntários. A nova vacina utiliza vírus enfraquecidos. Logo que
é aplicada, ela induz o organismo a produzir anticorpos, mas
sem provocar a doença.

No estudo feito nos Estados Unidos, participaram 4 mil voluntários, com idade acima de 18 anos. No Brasil, a
pesquisa já começou, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os testes também serão feitos em outras 6
cidades.

A Bahia notificou 68 casos suspeitos de meningites em 2022, sendo que 30 foram confirmados. Segundo dados da
Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), de 1º de janeiro a 10 de março deste ano, também foram registrados 3
óbitos por meningite pneumocócica, meningite por outra etiologia e meningite não especificada. Entre os casos
registrados no estado, as meningites bacterianas e não especificadas foram as mais frequentes, com treze e dez
casos cada uma, seguidas das meningites virais, com dois casos. Além disso, dois casos de Doença Meningocócica
foram identificados. A Sesab ressaltou, contudo, que até o momento não há indícios de surto de meningite na
Bahia.

O governo do São Paulo estuda a possibilidade de já começar a aplicação da quarta dose da vacina

contra a Covid-19 em idosos. A proposta em estudo é a de que a dose adicional seja aplicada em pessoas

com 80 anos ou mais. Atualmente, a chamada quarta dose só é aplicada em pessoas – incluindo
adolescentes - com imunossupressão. Ou seja, os grupos com problemas no sistema imunológico. De
acordo com a proposta em estudo, a ideia é imunizar os idosos do novo grupo elegível com qualquer um dos
imunizantes disponíveis nos postos de vacinação. Ou seja, um dos quatro com aplicação aprovada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária: CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

Bahia registrou 30 casos e 3 óbitos por meningite em 
2022; vacina é melhor prevenção

https://glo.bo/3tfBUGk
https://bit.ly/3JoFiV6
https://glo.bo/3IimRQH
https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/cidade/sao-paulo/
https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/12/20/governo-reduz-intervalo-para-reforco-vacinal-e-anuncia-quarta-dose-para-imunossuprimidos.ghtml


Governo monitora paciente que apresentou co-detecção para
duas cepas da Covid-19 no AP

Link: https://bit.ly/3IbWbkh
Data da Detecção: 15/03/2022
Fonte: Portal da SESA

Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/36r293O
Data da Detecção: 16/03/2022
Fonte: Portal G1 Amapá
Local de Notícia: Estadual

Link: https://bit.ly/3u7AzRn
Data da Detecção: 15/03/2022
Fonte: Portal da SVS
Local de Notícia: Estadual

O Governo do Estado segue monitorando o paciente que apresentou co-
detecção das variantes Delta e Ômicron do coronavirus no Amapá. O caso foi
notificado nesta terça-feira, 15, pelo Ministério da Saúde, após
sequenciamento genético realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Governo do Amapá capacita municípios para investigação de óbitos
maternos

A co-detecção é quando um paciente testa positivo para as duas cepas ao mesmo tempo. A amostra coletada e
enviada em janeiro para sequenciamento genético, não apontou a recombinação para uma nova variante, de
acordo com a Fundação.O caso se trata de um homem de 34 anos, residente do município de Santana, vacinado
com duas doses contra a covid-19 e que teve amostra coletada no dia 6 de janeiro. Segundo o monitoramento
realizado pela equipe clínica da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS-AP), o homem está bem e não
apresenta sintomas. O monitoramento também se estende para todos que tiveram contato com o paciente.

O Governo do Amapá capacitou profissionais do município de Ferreira
Gomes para a investigação de óbitos maternos. A investigação acontece
com mulheres em idade fértil de 10 a 49 anos, além de computar óbitos
infantis e fetais. O trabalho é uma exigência feita pelo Ministério da Saúde
para fins epidemiológicos e é essencial para identificar as principais causas
dos óbitos e permitir a construção de políticas públicas sobre o tema. Em
2021, foram duas mortes de mulheres em idade fértil e duas mortes de
crianças de até 1 ano de idade registrados no município de Ferreira Gomes.
Outras ações do tipo devem acontecer em outros municípios amapaenses
ainda este ano.

Vacinadores da Superintendência de Vigilância em Saúde do 
Amapá (SVS-AP), passaram por capacitação ofertada pelo 
Governo do Estado nesta quarta-feira, 16. A qualificação foi 
voltada para o manuseio e aplicação de doses pediátricas da 
vacina contra a Covid-19.

Vacinadores do Governo do Estado recebem capacitação para 
aplicação de doses pediátricas da vacina contra a Covid-19

Na próxima semana, as equipes do Estado ofertarão em escolas de Macapá e Santana a vacinação

para crianças e adolescentes, de acordo com o calendário desses públicos. Além da vacina contra a

Covid-19, estarão disponíveis vacinas Meningocócica ACWY, HPV e tríplice viral. Lembrando que a

imunização acontecerá mediante autorização de pais e responsáveis.

https://bit.ly/3IbWbkh
https://bit.ly/36r293O
https://bit.ly/3u7AzRn
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