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Pandemia de Covid-19 ensombra combate global à SIDA 

  

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

Data da Detecção: 01/12/2021 

Fonte:EURONEWS 

Local de Notícia: Internacional  

Atualmente a situação é mais complexa por causa da pandemia de Covid-

19. De acordo com Françoise Vanni, responsável pela comunicação e 

relações externas do Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose 

e Malária, a Covid-19 e a SIDA têm um grande impacto nas vidas de milhões de pessoas, mas também na 

economia de países e continentes: “A Covid afetou completamente os sistemas de saúde e todos os outros 

programas de saúde. Afetou todas as economias e sociedades do continente africano. O que vemos é que África 

sofre com a iniquidade em termos de distribuição de ferramentas para ajudar a enfrentar a Covid-19, seja no 

acesso às vacinas, que permanece obviamente extremamente desigual, seja também no acesso a ferramentas 

igualmente importantes como equipamentos de proteção.” Durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19, 40 

países, principalmente em África, deram conta de um declínio nos testes de VIH, o vírus da imunodeficiência 

humana que causa a SIDA. 
__________________________________________________________________________________________________ 

Ômicron: o que dizem autoridades de países aonde a nova variante 

já chegou 

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

Data da Detecção:07/12/2021 

Fonte:  CNN Internacional 

Local de Notícia: Internacional  

Ômicron, nova varirante do coronavírus,  já foi detectada em pelo 

menos 50 países (veja o mapa no final), até esta segunda-feira (6). 

Identificada pela primeira vez em Botsuana, no sul da África, a 

Ômicron foi denominada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como uma variante de alta transmissibilidade. Desde que foi anunciada sua descoberta, em 25 de novembro, 

países de todo o mundo se mobilizaram rapidamente para amenizar os impactos da nova variante. No Brasil, 

até o momento, já são seis casos registrados, com três no estado de São Paulo, dois no Distrito Federal e um 

detectado no Rio Grande do Sul. Com seis casos detectados da nova cepa, o Brasil vem, nos últimos dias, 

registrando o cancelamento de festas de Réveillon nas principais capitais, por conta da Ômicron.  

 

 

 Covid-19 leva 100 milhões de menores de idade à pobreza, afirma 

Unicef. 

Link: https://bit.ly/3GogAC8  
Data da Detecção: 09/12/2021 
Fonte: UOL 
Local de Notícia: Internacional  
 

A pandemia de coronavírus levou pelo menos 100 milhões de crianças 

à pobreza, 10% a mais desde 2019, de acordo com um relatório do 

Unicef divulgado hoje, que afirma que esta é "a maior ameaça em seus 75 anos de história". No período aumentou 

o número de menores de idade com fome, fora da escola, abusados, vivendo na pobreza e forçados a casamentos 

forçados, destaca a organização no relatório "Prevenir uma década perdida: Ação urgente para reverter o impacto 

devastador da covid-19 em menores e jovens".

https://bit.ly/3EIOstk
https://bit.ly/3pHteFN
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/o-que-a-ciencia-sabe-sobre-a-variante-b-1-1-529-identificada-em-botsuana/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/rs-confirma-primeiro-caso-de-variante-omicron-brasil-tem-seis-casos-de-nova-cepa/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/rs-confirma-primeiro-caso-de-variante-omicron-brasil-tem-seis-casos-de-nova-cepa/
https://bit.ly/3GogAC8


 
 Três doses de Pfizer neutralizam variante Ômicron, 

anuncia a farmacêutica 

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

Data da Detecção: 08/12/2021 

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional  

A vacina da Pfizer aplicada em três doses é capaz de 

neutralizar a variante Ômicron do novo coronavírus. 

Estudo mostra que uma terceira dose do imunizante 

aumenta os títulos de anticorpos em 25 vezes em comparação com apenas duas doses. Em relação ao esquema 

de duas doses, há uma redução nos títulos de anticorpos contra a variante Ômicron – mas a vacina ainda é capaz 

de proteger contra o desenvolvimento de doença grave. Segundo a Pfizer, a manutenção da proteção acontece 

por que a proteína Spike (utilizada pelo vírus para invadir as células humanas) ainda pode ser reconhecida pelas 

células de defesa, mesmo na presença de mutações da variante Ômicron. Os anticorpos após a dose de reforço 

são comparáveis aos níveis de anticorpos após duas doses da vacina diante do vírus original, que estão 

associados a altos níveis de proteção. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Medicamentos antivirais surgem como esperança para 

mudar rumo da pandemia 

Link: https://bit.ly/3ya6MsB  

Data da Detecção: 09/12/2021 

Fonte:  CNN BRASIL 

Local de Notícia: Nacional  

 

Os medicamentos antivirais utilizam diferentes 

mecanismos com o objetivo de frear a ação dos vírus. 

Alguns contam com propriedades que impedem os 

microrganismos de invadir as células humanas, parte fundamental do processo de infecção. Outros agem 

diretamente sobre as informações genéticas do vírus, enfraquecendo a replicação viral.  

O objetivo final é o mesmo: preservar o organismo e impedir a evolução e o agravamento da doença. Para que 

isso aconteça, os medicamentos precisam ser utilizados ainda na fase inicial da infecção — de preferência, 

entre o primeiro e o quinto dia do aparecimento dos sintomas. Isso porque a ação dos antivirais está 

condicionada à presença de uma maior quantidade de vírus no organismo, ou seja, uma alta carga viral.  
 
__________________________________________________________________________________________________ 

Não vacinados precisarão de quarentena para entrar 

no Brasil, diz Queiroga 

Link: https://bit.ly/3GuqOB7  
Data da Detecção: 07/12/2021 

Fonte: CNN BRASIL 

Local de Notícia: Nacional 

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, nesta 

terça-feira (7), que viajantes que não estão 

vacinados contra a Covid-19 precisarão cumprir 

quarentena de cinco dias para entrar no Brasil. A medida 

acontece após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reiterar, em um comunicado, em 1º de 

dezembro, que solicitava há mais de um ano ao Comitê Interministerial a adoção de quarentena ou auto 

quarentena para a entrada de viajantes no país. 

https://bit.ly/3lRHiLE
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/pfizer/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/omicron/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/anticorpos
https://bit.ly/3ya6MsB
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/infeccao/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/medicamento/
https://bit.ly/3GuqOB7
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/ministerio-da-saude/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/marcelo-queiroga/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria-anvisa/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/anvisa-pede-ao-governo-federal-restricao-de-voos-de-mais-quatro-paises-da-africa/


 
Governo orienta municípios sobre a aplicação da segunda 

dose da vacina Janssen 

Link: https://bit.ly/31Cybb4  

Data da Detecção:  07/12/2021 

Fonte:  PORTAL SVS/AP 

Local de Notícia: Estadual 

O Governo do Amapá orienta as prefeituras sobre a aplicação 

da segunda dose do imunizante Janssen para pessoas a partir 

dos 18 anos - antes, esta vacina era aplicada em dose única. A 

mudança no esquema vacinal é uma orientação estabelecida 

pela nota técnica nº 61/2021 do Ministério da Saúde (MS).A 

segunda dose deve ser aplicada em um intervalo mínimo de 

dois meses após a primeira dose, este prazo pode se estender 

até seis meses dependendo do cenário epidemiológico local e, no caso da Janssen, deve ser feita com o mesmo 

imunizante. A exceção é para mulheres grávidas ou no período pós-parto (puérperas) que tomaram a Janssen 

anteriormente. Nesses casos, o MS orienta que seja aplicada a vacina Pfizer como segunda dose. 

_________________________________________________________________________________________ 

Governo do Estado e Prefeitura de Macapá promovem 12 

horas de vacinação contra covid-19Link: https://bit.ly/3GtpI8D 

Data da Detecção: 06/12/2021 

Fonte:  PORTAL SVS/AP 

Local de Notícia: Estadual 

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Dorinaldo 

Malafaia, o mutirão faz parte da estratégia do Governo do 

Estado para acelerar o processo de imunização e, com isso, 

salvar vidas."O Governo do Amapá está atuando em várias 

frentes de trabalho, uma delas é o apoio aos municípios, seja 

com ações ou com a disponibilização de equipes de 

vacinadores e também com a atualização dos cadastros junto 

ao Ministério da Saúde", destacou. Atualização de cadastros 

O mutirão deste sábado também conta com um reforço na atualização de cadastros dos vacinados. Esta ação 

acontece na Universidade Estadual do Amapá (Ueap).A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) 

destacou equipes de digitadores para atualizar cerca de 40 mil cadastros que deveriam ser incluídos, pela 

prefeitura, no Sistema de Informação do Plano Nacional de Imunização (SI/PNI). 

_________________________________________________________________________________________ 

Governo pesquisa sobre mosquito transmissor da Malária no 

distrito do Lourenço 
Link: https://bit.ly/31LvL9A  
Data da Detecção:09/12/2021  
Fonte:  DIÁRIO DO AMAPÁ 
Local de Notícia: Estadual 

O Governo do Amapá realiza uma pesquisa científica sobre o 

mosquito transmissor da malária. Os levantamentos estão 

concentrados na área de garimpo do distrito do Lourenço, 

município de Calçoene.O estudo pretende identificar os plasmódios (parasita causador da malária) circulantes 

nos mosquitos Anopheles (vetor), descrevendo o horário de maior circulação dos insetos e a taxa de infectividade, 

além de implantar o serviço de detecção de plasmódios em mosquitos por meio da biologia molecular. 
A pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap) e Governo do Estado, realizada 

através do Programa de Pesquisa do Sistema Único de Saúde (PPSUS), e é executada por técnicos da 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). 

https://bit.ly/31Cybb4
https://bit.ly/3GtpI8D
https://bit.ly/31LvL9A


 

 

 

  
EDITORIAL: 

Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá 

Superintendente           
 Dorinaldo Barbosa Malafaia 

 

Diretoria Executiva de Vigilância em Saúde  

Diretora                             
   Iracilda Costa da Silva Pinto 

 

Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá -CIEVS/AP 

Gerente                            
   Solange Sacramento Costa 

 

Equipe Técnica               

   Arielson Gomes Castro - Interlocutor da Rede Vigiar-SUS/MS                              

Cristianne de Souza Galvão -  Apoiadora da RENAVEH-AP/MS   
Josilene Cristina M. Rodrigues  -  Apoiadora CIEVS-AP/MS  

 

 

 

 


