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Demência é ligada à menopausa prematura para as
mulheres, diz estudo

Link: https://bit.ly/3sQ3TMR
Data da Detecção: 02/03/2022
Fonte: CNN BRASIL
Local de Notícia: internacional

A pesquisa, que não foi publicada, mas será apresentada esta semana na conferência de 2022 da American Heart Association,
examinou dados de mais de 153 mil mulheres que participaram do UK Biobank, um estudo em andamento que examina
informações genéticas e de saúde de meio milhão de pessoas que vivem no Reino Unido. O estudo foi ajustado para idade, raça,
peso, escolaridade e renda, uso de cigarro e álcool, doenças cardiovasculares, diabetes e atividades físicas. E descobriu que as
mulheres que entraram na menopausa antes dos 45 anos tinham 1,3 vezes mais chances de serem diagnosticadas com demência
precoce aos 65 anos.

Link: https://bit.ly/3HHPkPl
Data da Detecção:02/03/2022
Fonte: CNN Brasil
Local de Notícia: Internacional

No primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25%, de acordo com a
Organização Mundial da Saúde (OMS). O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (2), destaca que jovens e mulheres foram os
mais atingidos. Um estudo liderado pelas universidades do Chile e da Colômbia revelou que trabalhadores de saúde de 11 países
latino-americanos apresentam altas taxas de sintomas depressivos e outros prejuízos para a saúde mental. De acordo com o
relatório, entre 14,7% e 22% dos profissionais entrevistados em 2020 apresentaram sintomas que levaram à suspeita de um
episódio depressivo. O documento mostra que a pandemia afetou principalmente a saúde mental de jovens e que eles correm
um risco desproporcional de desenvolvimento de comportamentos considerados nocivos.

Link: https://bit.ly/3tNBNRF
Data da Detecção: 02/03/2022
Fonte: CNN BRASIL
Local de Notícia: Internacional

Mulheres sofreram impactos sociais e econômicos negativos em maior medida do que os homens, devido à pandemia de Covid-
19. É o que revela um estudo publicado no periódico The Lancet nesta quarta-feira (2).
A pesquisa aponta que as mulheres tiveram taxas mais altas de perda de emprego (26% das mulheres em comparação com 20%
dos homens), abandono escolar (mulheres foram 1,21 vezes mais propensas a deixar o ensino) e aumento da violência com base
na percepção de gênero (mulheres foram 1,23 vezes mais propensas a relatar um aumento do que os homens).
Os dados consideram o período até setembro de 2021, como resultado indireto da pandemia de Covid-19.
Pesquisas sobre crises econômicas e de saúde pública anteriores mostraram que os efeitos socioeconômicos sobre as mulheres
geralmente persistem por um tempo maior. Os autores do estudo enfatizam a necessidade de intervenções com o objetivo de
evitar recuos em direção à igualdade de gênero.

Interrupção do ciclo menstrual antes dos 40 anos está associado a risco
35% maior de desenvolver demência, de acordo com dados analisados de
153 mil mulheres

Casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante 
pandemia, diz OMS

Efeitos sociais e econômicos da pandemia ameaçam
progresso da igualdade de gênero

https://bit.ly/3sQ3TMR
https://bit.ly/3HHPkPl
https://bit.ly/3tNBNRF


Autotestes de Covid começam a ser vendidos nesta quinta na
cidade de São Paulo

Link: https://bit.ly/372rOjz
Data da Detecção: 03/03/2022
Fonte: CNN Brasil
Local de Notícia: Nacional

O produto permite que a pessoa realize todas as etapas da testagem, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado,
sem a necessidade de auxílio profissional. Para isso, as instruções de uso devem ser seguidas atentamente. A comercialização dos
autotestes de Covid-19 no Brasil depende do registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que, até o momento, já
aprovou seis exames. Segundo a Anvisa, o autoteste não define um diagnóstico, que deve ser realizado por um profissional de
saúde. O resultado do exame deve ser utilizado apenas como orientação.

Link: https://bit.ly/3HFomb9

Data da Detecção: 03/03/2022

Fonte: BBC BRASIL

Local de Notícia: Nacional

A medida flexibilizaria diversas restrições impostas pela pandemia e, tecnicamente, é o que rebaixaria para endemia o status da
doença no Brasil, como anunciado, nesta quinta-feira (3), pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em suas redes sociais.
A pasta tem reuniões previstas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Casa Civil. A ideia, segundo fontes do
Ministério da Saúde, é ampliar o debate nos próximos dias com todos os poderes, organismos internacionais, agências
reguladoras, órgãos de controle, além de estados e municípios.

Link: https://bit.ly/3KhFqpg
Data da Detecção: 03/03/2022
Fonte: CNN Brasil

Local de Notícia: Nacional

Segundo o Butantan, os testes em humanos podem começar em até um ano. O imunizante conta com duas formulações: 
a Butanvac, vacina em desenvolvimento pelo Butantan contra a Covid-19, e a da vacina da influenza, que já é produzida pelo 
laboratório para abastecer o Programa Nacional de Imunizações (PNI).
“Os primeiros resultados são muito promissores. Ela funciona para produção de anticorpos contra a influenza e para produção de
anticorpos contra Covid-19”, afirmou o diretor de Produção do Butantan, Ricardo Oliveira, em um comunicado.

As vendas de autotestes para detectar o coronavírus começam nesta
quinta-feira (3) na cidade de São Paulo.

Ministério da Saúde pode flexibilizar restrições pela
pandemia até o fim do mês

O Ministério da Saúde avalia decretar, até final do mês de março, o
fim da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (EPIN) pela Covid-19, declarado no dia 3 de fevereiro de
2020.

Butantan divulga primeiros resultados de vacina única de
influenza e Covid-19

O Instituto Butantan divulgou nesta quinta-feira (3) os primeiros
resultados de uma vacina única contra a Covid-19 e contra a gripe. Na
fase de testes em animais, a candidata a vacina teve “resultados muito
promissores” ao induzir a formação de anticorpos reagentes às três
cepas do vírus influenza (H1N1, H3N2 e B) e ao novo coronavírus.

https://bit.ly/372rOjz
https://bit.ly/3HFomb9
https://bit.ly/3KhFqpg


Covid-19: Amapá supera a marca de 1 milhão de doses de
vacinas aplicadas

Link: https://bit.ly/3ChcMlp
Data da Detecção: 28/02/2022
Fonte: Portal da SESA

Local de Notícia: Estadual

É um resultado que, conforme argumenta o superintendente de Vigilância em Saúde (SVS), Dorinaldo Malafaia, mostra-se decisivo 
para a preservação de vidas. No Amapá, a população vacinável é de 781.594 pessoas. Deste total, até a última atualização, 67,75% 
receberam a primeira dose da vacina e 60,57% foram imunizadas com a 2ª dose, dose única, dose de reforço e adicional.

Além do público infantil, o imunizante segue sendo ofertado em primeira, segunda e terceira dose para adolescentes e adultos a 
partir de 18 anos. A quarta dose é disponibilizada para pessoas imunossuprimidas, gestantes, puérperas e lactantes que fazem 
parte deste grupo também estão aptas.

Centro de Especialidades Odontológicas oferta prótese
dentária em Macapá

Link: https://bit.ly/35LBtu7
Data da Detecção: 03/03/2022
Fonte: Diário do Amapá
Local de Notícia: Estadual

Desde que iniciou a triagem, no dia 17 de fevereiro, já foram atendidos mais de 20 pacientes e a previsão de entrega é de três
semanas após a primeira moldagem. O material é produzido no Laboratório de Prótese do município, localizado no Centro.
Segundo a diretora do CEO, Daiby Bezerra, para ter acesso ao serviço, o paciente precisa passar por uma consulta com o dentista
da UBS, que vai verificar a necessidade de utilização. Feito isso, o usuário será encaminhado para o Centro para confecção dos
moldes. O paciente é encaminhado a um especialista do CEO e o agendamento é feito por meio do Serviço de Arquivo Médico e
Estatística Especializado (Same), que solicita uma vaga para a Central de Regulação de Consultas e Exames do Centro.

Link: https://bit.ly/35TQMkI
Data da Detecção: 28/02/2022
Fonte: Portal Alyne Kaiser
Local de Notícia: Estadual

O Amapá superou, nesta segunda-feira, 28, a marca de 1 milhão de doses
aplicadas das vacinas contra a covid-19. Já foram distribuídas 1.329.717
doses aos municípios e, deste total, 1.002.638 já foram aplicadas. Este
avanço é resultado das estratégias do Governo do Amapá para o combate à
pandemia, que inclui a rápida distribuição das vacinas ao município e a
ampliação dos locais de vacinação.

Nesta segunda-feira, 28, público infantil já pode receber 2ª
dose da vacina contra a Covid-19

A partir desta segunda-feira (28), crianças de 5 a 11 anos que iniciaram o 
esquema vacinal contra a Covid-19 já estarão aptas a receber a segunda 
dose do imunizante. Pais e responsáveis devem estar atentos à data de 
aplicação, que consta no cartão de vacinação, para encerrar o ciclo de 
imunização. 

O serviço de produção de prótese dentária passa a fazer parte dos
procedimentos especializados do Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO). Esta é a primeira vez que a Prefeitura de
Macapá oferta o serviço à população e a triagem de pacientes é feita
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

https://bit.ly/3ChcMlp
https://bit.ly/35LBtu7
https://bit.ly/35TQMkI
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