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Casos de Covid fazem China confinar área ao redor 

da maior fábrica de iPhones do mundo. 

 Link: https://bit.ly/3NupVNH 
 Data de Detecção: 02/11/2022  
 Fonte: CNN BRASIL 
 Local de Notícia: Internacional 

Butantan negocia parceria para desenvolvimento de 

vacina da varíola dos macacos. 

Link: https://bit.ly/3WwxCqW 
Data da Detecção: 02/11/2022 
Fonte: Revista VEJA   
Local de Notícia: Internacional 

 Link: https://bit.ly/3NwsbE4 

 Data da Detecção: 02/11/2022 

 Fonte: NOTÍCIA R7 

 Local de Noticia  Internacional 

Qual o problema sério que a Covid-19 pode trazer ao 
intestino?  

As autoridades chinesas impuseram nesta quarta-feira (2) 
um confinamento a cerca de 600 mil pessoas na área em torno da 
maior fábrica de iPhones do mundo, depois que dezenas de 
trabalhadores fugiram por medo das restrições em razão de um surto 
de Covid no local. A Zona Econômica do Aeroporto de Zhengzhou 
(centro), onde está localizada a fábrica da gigante de tecnologia 
taiwanesa Foxconn, iniciou hoje sete dias de confinamento, segundo 
um comunicado oficial. A fábrica, que emprega mais de 200 mil 

Mais um risco da Covid-19: a infecção pelo SARS-CoV-2 pode reduzir o 
número de espécies bacterianas do intestino, criando espaço para a 
proliferação de outros micróbios perigosos. A pesquisa baseia-se na 
percepção do uso generalizado de antibióticos para combater infecções 
por bactérias causadoras de doenças, que matam as espécies mais 
vulneráveis aos medicamentos, deixando outras mais resistentes. 
“Nossas descobertas sugerem que a infecção pelo coronavírus interfere 

O Instituto Butantan negocia com o National Institute of Health (NIH), 
dos Estados Unidos, a realização de estudos e a possível produção no 
Brasil da vacina contra a Variola dos macacos, causada pelo vírus 
monkeypox. De acordo com o Butantan, o possível acordo com a agência 
de pesquisa médica e braço do Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos norte-americano prevê a transferência de material biológico 
que permitirá ao instituto ter condições de desenvolver a vacina  no 
Brasil no futuro. “Estamos apenas aguardando a formalização da parceria 
com o NIH, para o Butantan começar a criar expertise para uma possível 
produção da vacina. O objetivo é ter um produto final seguro, com 
eficácia e imunogenicidade [capacidade de gerar resposta imunológica]”,  

afirma o gerente de Inovação do Instituto Butantan, Cristiano Gonçalves Pereira, em comunicado. “A parceria deve 
ser encarada como um passo inicial, de estudos, que serão realizados pelo Centro de Desenvolvimento e Inovação 
do Instituto Butantan, pois temos essa capacidade. A produção terá início após superarmos as primeiras etapas”, diz 
a diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan, Ana Marisa Chudzinski-Tavassi. 

 diretamente no equilíbrio saudável dos micróbios no intestino, colocando os pacientes em um risco ainda maior” O 
novo estudo parece favorecer a primeira hipótese, mas também revela que espécies resistentes a antibióticos 
podem escapar para a corrente sanguínea, colocando os pacientes em maiores riscos de vida.  

pessoas, está fechada desde meado de outubro, após um surto de  coronavirus 
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Covid-19: Brasil tem 2.032 casos e nove mortes nas últimas 
24 horas. 

A Anvisa autorizou, nesta segunda-feira (3), a realização de um ensaio 
Após críticas à resolução que restringia o uso medicinal de produtos 
com canabidiol, uma das substâncias extraídas da maconha (cannabis 
sativa), o Conselho Federal de Medicina (CFM) decidiu suspender o 
documento, baseado em mais de 6 mil artigos científicos, no dia 25 de 
outubro, e abriu uma consulta pública para receber novas 
contribuições sobre o tema até o dia 23 de dezembro deste ano. O 
prestar esclarecimentos sobre a resolução, o CFM disse que 
"compreende os anseios de pacientes e seus familiares com respeito 
ao tratamento de doenças", mas lembra "ser fundamental que todas 

O Brasil não registra casos de poliomielite há mais de 30 anos. A doença 
é contagiosa e causada por um vírus que pode infectar crianças e 
adultos. Nos casos graves, pode levar à paralisia nas pernas. Nesta terça-
feira (1º), o MS lançou um plano nacional de resposta com o objetivo de 
reforçar a vigilância e preparar o sistema de saúde diante da 
identificação de casos e possibilidade de surtos da doença no país. 
Segundo o MS, o plano tem como metas fortalecer a vigilância 
epidemiológica das paralisias flácidas agudas, garantir o acesso universal 
aos serviços de vacinação contra a poliomielite  conforme o Calendário  

Saúde reforça vigilância da poliomielite e lança plano para 
detecção de surtos. 

O Ministério da Saúde divulgou hoje (2) que o Brasil tem, desde o início 
da pandemia, 688.228 mortes por covid-19. Segundo o boletim 
epidemiológico, o total de casos confirmados da doença é de 
34.839.337.Em 24 horas, houve 2.302 novos casos. No mesmo período, 
foram confirmadas nove mortes de vítimas do vírus. Ainda segundo o 
boletim, 34.062.150 pessoas se recuperaram da doença e 88.959 casos 
estão em acompanhamento. Em virtude do feriado de Finados, a Bahia, 
Distrito Federal, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul não repassaram 
dados sobre óbitos e Mato Grosso, Pernambuco, RJ, Rio Grande do 
Norte, Roraima, SP e TO não atualizaram as informações no sistema. 

Canabidiol: consulta pública do CFM reabre discussão 
sobre “efeitos medicinais” da maconha. 

Link: https://bit.ly/3T0tLiQ 
Data da Detecção: 02/11/2022  

Fonte: Agência Brasil 

Local de Notícia: Nacional 

Link: https://bit.ly/3UidveB 
Data da Detecção: 02/11/2022   
Fonte:  GAZETA DO POVO  

Local de Notícia: Nacional 

 Link: https://bit.ly/3fzQhS0  

Data da Detecção: 01/11/2022 

 Fonte: CNN  Brasil 

 Local de Noticia : Nacional 

 Nacional de Vacinação, e fortalecer a vigilância laboratorial. Além de desenvolver a capacidade nacional e 
operacional dos estados e dos municípios para manter a eliminação da poliomielite. 

as decisões sobre o uso ou não de determinadas substâncias sejam tomadas de forma isenta", a partir de 
parâmetros da chamada Medicina Baseada 
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Cooperação: Governo do Amapá e HU implementam sistema 
que traz maior agilidade no processo de análises clínicas 

 
  

O Governo do Amapá implentou no Hospital Universitário (HU) o 
Gerenciador de Ambientes Laboratoriais (GAL), um sistema de 
comunicação que traz maior agilidade no processo de análises clínicas 
ao permitir que a unidade hospitalar envie dados de amostras coletadas 
diretamente para os profissionais do Laboratório Central do Amapá 
(Lacen). Para concretizar a implementação do GAL no HU, o Lacen 
capacitou farmacêuticos e médicos que compõem o grupo de gestão do 
Laboratório do hospital. A estratégia é mais um passo na cooperação 
entre as instituições para fortalecimento do serviço de análises na rede e 
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Link: https://bit.ly/3zDBOLl 
Data da Detecção: 28/10/2022  

Fonte:  Portal SVS 

Local de Notícia: Estadual 

Link: https://bit.ly/3sVaqoH 
Data da Detecção:  25/10/2022  

Fonte:  Portal SVS 

Local de Notícia: Estadual. 

. 

O Estado do Amapá alcançou 95,57% de cobertura contra a 
poliomielite. Nem todos os municípios atingiram a meta ainda, mas a 
maioria alcançou ou ultrapassou. Apenas um encontra-se abaixo do 
esperado na cobertura vacinal. Com a baixa adesão à campanha em 
todo o país, muitos estados brasileiros ampliaram o período de 
atividades até o final de outubro, mas este não foi o caso do Amapá. 
Com dados a serem inseridos no Sistema Nacional de Imunização até 
30 de outubro. Dos 16 municipios, apenas Itaubal apresenta cenário   

Amapá alcança meta e mantém a segunda melhor cobertura 
do país contra a poliomielite 

Pela 1° vez, Santana terá uma sala de mamografia  

Link: https://bit.ly/3WmowNj 
Data da Detecção:  02/11/2022  

Fonte:  Portal Seles Nafes 

Local de Notícia: Estadual 

O prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), assinou nesta terça-feira (1) a 
ordem de serviço para a construção da primeira sala de mamografia 
da rede municipal de saúde. Os recursos foram liberados pelo 
senador Lucas Barreto (PSD).A sala será construída no Centro de 
Referência em Saúde da Mulher, no Bairro Comercial.“A mulher 
santanense poderá ter um diagnóstico rápido, e assim terá acesso a 
cirurgias e mais chance de sucesso num possível tratamento”, 
justificou o senador.Lucas direcionou R$ 400 mil para a prefeitura 
investir na sala de mamografia e também para ampliar o horário de 
atendimento na UBS da Ilha de Santana. 

 também é importante na estruturação da vigilância laboratorial da rede hospitalar. 

preocupante, com 42,48% de cobertura até o momento. 12 municípios alcançaram ou ultrapassaram a meta de 
95%; três apresentam coberturas altas próximas da meta, são os municípios de Macapá, Cutias e Porto Grande. 
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EDITORIAL: 
 
 

Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá 
 

Superintendente   
 Margarete do Socorro Mendonça Gomes  

 
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 
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