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Subiu para 620 o número de mortos por surto de cólera no 
Maláui desde março 

Link: https://bit.ly/3VMtTUz 
Data de Detecção: 02/01/2023  
Fonte: CNN - INTERNACIONAL 
Local de Notícia: Internacional 

OMS alerta para aumento da resistência a antibióticos em 
infecções bacterianas 

Link: https://bit.ly/3ClCPsQ 
Data da Detecção: 04/01/2023 
Fonte: CNN internacional     
Local de Notícia: Internacional 

 Link: https://bit.ly/3Zcey2o 

 Data da Detecção: 03/01/2023 

 Fonte: Saúde mais TV – S+  

 Local de Noticia  Internacional 

Conheça a variante XBB.1.5 do coronavírus e entenda por 
que ela se espalha tão rápido 

O número de mortos devido ao surto de cólera no Maláui aumentou de 595 
para 620 depois de pelo menos 25 pessoas terem morrido desde a última 
contagem governamental. "O surto de cólera está firmemente presente entre 
nós e temos visto que os casos estão a aumentar em todo o país, com subidas 
notáveis nas cidades de Blantyre e Lilongué“. Segundo a ministra, "A abertura 
de escolas constituiria uma ameaça adicional à contenção do surto. O país já 
registou 18.222 casos de cólera desde o início do surto declarado em março de 
2022. Segundo a OMS, a cólera continua a “ser uma ameaça global para a  

Durante semanas, os cientistas observaram uma série de descendentes da 
variante Ômicron disputando o domínio da transmissão do Covid-19 nos EUA, 
com os BQs – BQ.1 e BQ.1.1. O resultado foi um aumento gradual de casos e 
hospitalizações que nunca pareceram atingir os picos da onda BA.5  e 
certamente não foi nada como o tsunami de doenças causado pela cepa 
Ômicron original um ano atrás. Apesar de toda a preocupação recente de que 
uma nova ameaça do Covid-19 possa vir do aumento contínuo da China, os 
especialistas apontam que o XBB.1.5 parece ter surgido nos EUA onde teve 
que competir contra uma serie de variantes co-circulates que evoluiram  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para altos níveis de resistência 
em bactérias que causam sepse, além do aumento da resistência a tratamentos 
de várias bactérias que causam infecções comuns entre a população. O novo 
relatório da OMS tem como base dados relatados por 87 países em 2020. Em 
seis anos, o relatório alcançou a participação de 127 países com 72% da 
população mundial. Altos níveis de resistência (acima de 50%) foram descritos 
e relatados em bactérias que são causa frequente de sepse em hospitais, 
como Klebsiella pneumoniae ou Acinetobacter spp. Antibióticos de último 
recurso, como carbapenêmicos, são necessários para tratar essas infecções 
graves. De acordo com dados relatados, no entanto, 8% das sepse causadas 
por Klebsiella pneumoniae eram resistentes aos carbapenêmicos, aumentando 
a possibilidade de morte por uma infecção intratável. 
 

 independentemente algumas das mesmas mutações, tornando-as mais iguais. 

Saúde pública e um indicador de desigualdade e de falta de desenvolvimento". 
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Saúde recomenda dose de reforço contra Covid-19 para 
crianças a partir de 5 anos 

O estado do Rio de Janeiro chegou a 1.330 casos confirmados de 
monkeypox. Outros 3.163 casos suspeitos foram descartados e ainda há 
321 em investigação, além de 149 apontados como prováveis, cujos 
testes foram inconclusivos ou o material não chegou a ser coletado, mas 
os sintomas são compatíveis com a doença. Os dados constam no painel 
do CIEVS, da SES. A região metropolitana 1 (capital e baixada fluminense) 
concentra 84,36% dos casos, com um total de 1.122. Já a região 
metropolitana 2 (Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí) tem 10,53%, ou 

Combate à dengue tem que ser prioridade do novo 
governo, defende virologista 

O cientista afirmou que o “governo tem que se empenhar, junto com 
secretarias de saúde dos municípios, para contratar agentes de saúde, fazer 
campanhas e propaganda nos meios de comunicação, orientando a 
população.” “Durante a pandemia, todas as forças dos agentes de saúde 
focaram nela, e houve grande proliferação dos mosquitos”, explicou. Ele 
lembra que a chikungunya, tem o agravante de que o indivíduo fica com 
sequelas “por meses”, com dores nas articulações. O virologista destacou 
que a pobreza, refletida em problemas de distribuição de água e 
saneamento básico, intensificam a proliferação dos mosquitos. 

O Ministério da Saúde recomendou a aplicação de dose de reforço da 
vacina da vacina contra a Covid-19 para todas as crianças entre 5 e 11 
anos. A orientação, que considera todos os estudos científicos que 
apontam um aumento da proteção com a dose complementar, foi 
publicada nesta quarta-feira (4) em uma nota técnica. O intervalo entre a 
segunda dose e o reforço deverá ser a partir de quatro meses. A 
imunização complementar, para as crianças que tomaram a primeira e a 
segunda dose da Pfizer ou da Coronavac, deve ser feita com a vacina 
pediátrica da Pfizer. A Anvisa autorizou, em 12/2022, a aplicação da dose 

Rio de Janeiro passa de 1,3 mil casos confirmados de 
mpox 

Link: https://bit.ly/3CpS7Nn 
Data da Detecção: 04/01/2023  

Fonte: CNN-Brasil 

Local de Notícia: Nacional 

Link: https://bit.ly/3W36L4l 
Data da Detecção: 03/01/2023   
Fonte:  Agencia Brasil 

Local de Notícia: Nacional 

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

Data da Detecção: 03/01/2023 

 Fonte: CNN Brasil 

 Local de Noticia : Nacional 

de reforço para crianças a partir de 5 anos de idade. Em outra análise, o reforço da vacina da Pfizer se mostrou eficaz contra 
a variante Ômicron, com aumento de 36 vezes na produção de anticorpos nessa faixa etária. 

140 casos. Entre os casos que tiveram a confirmação de forma de transmissão, 35,41% ocorreu por contato sexual e 2,71% 
por contato com caso  
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Covid-19: Macapá oferta vacinas para todos os públicos a 
partir dos 6 meses, em 5 de janeiro 

 
  

Nesta quinta-feira (5), Macapá oferta vacinas contra a Covid-19 para todos os 
públicos a partir dos 6 meses, com e sem Comorbidades, em pontos fixos e 
itinerantes. Para quem está dentro do prazo previsto, são aplicadas doses de 
AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer. Desde junho, a 4 dose é ofertada para o 
grupo de pessoas  com 40 anos ou mais. Também são ofertadas vacinas 
contra o vírus influenza, assim como o imunizante do sarampo. Além disso, 
também está disponível a vacina contra meningite meningocócica para 
crianças entre 5 e 10 anos e profissionais da saúde. 

Mutirão de cirurgias no Amapá será anunciado já nos 
próximos dias, garante governador 

. 
 

 
 

Hospital de Emergência tem leitos restaurados e espaços 
climatizados para atender demanda em Macapá 

Entrega de remédios, climatização de áreas e revitalização de espaços foram 
algumas das medidas de urgência realizadas no Hospital de Emergência (HE) 
de Macapá nesta quinta-feira (5). As mudanças acontecem a partir de um 
levantamento feito pelo governo desde de segunda-feira durante visita por 
toda a unidade. Até o momento, foram entregues 10 mil unidades de 
remédios entre analgésicos e antibióticos, além de cerca de 20 mil materiais 
cirúrgicos como luvas, seringas e esparadrapo. O material deve abastecer a 
unidade por cerca de 15 dias. As medidas são para diminuir problemas 

O governador Clésio Luís, novamente iniciando o seu expediente de 
trabalho no Hospital de Emergência (HE) de Macapá, anunciou na manhã 
desta quinta-feira, 5, que já nos próximos dias informará a realização de 
mutirão para atender toda a demanda reprimida de cirurgias, 
principalmente as ortopédicas. Como na vez anterior em que esteve no HE, 
Clécio explicou, hoje, que os mutirões cirúrgicos serão no modelo da última 
versão do programa Visão para Todos, quando milhares de idosos tiveram 
problemas nos olhos corrigidos por especialistas de várias partes do Brasil,  

Link: http://glo.bo/3WM6Pqg 
Data da Detecção: 04/0712023  

Fonte: G1 - Amapá 

Local de Notícia: Estadual 

Link: http://glo.bo/3X6N7FX 
Data da Detecção: 05/01/2023 

Fonte:  G1 – Amapá  

Local de Notícia: Estadual 

Link: https://bit.ly/3igAIji 
Data da Detecção: 05/01/2023  

Fonte:  Diário do Amapá 

Local de Notícia: Estadual 

temporários, no entanto, o governador do Amapá, Clécio, informou que já existe um planejamento a longo prazo para melhorar 
a situação da casa de saúde. 

“O modelo que adotaremos, chamado de mutirão, na verdade é um esforço concentrado de todos, tendo à frente o senador 
Davi, que tão bem soube articular o último Visão para Todos, cujo programa, pelo seu sucesso alcançado, aguardem, 
conquistará prêmios nacionais e internacionais”, vibrou o governador Clécio Luís. 
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