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Meck diz que sua pílula contra Covid-19 reduz  em 50% risco de 
internação e morte 

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

Data da Detecção: 01/10/2021 

Fonte: CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional  

O medicamento oral experimental da Merck contra a Covid-19, o 

molnupiravir, reduziu em cerca de 50% a chance de hospitalização ou 

morte para pacientes em risco de doença grave, de acordo com os 

resultados dos ensaios clínicos provisórios anunciados nesta sexta-

feira (1º). 

A Merck e a parceira Ridgeback Biotherapeutics planejam buscar a 

autorização de uso de emergência nos Estados Unidos para a pílula o 

mais rápido possível e enviar solicitações às agências regulatórias em todo o mundo. 

Devido aos resultados positivos, o ensaio de fase 3 está sendo interrompido precocemente por recomendação 

de monitores externos. 

3ª dose de Pfizer em vacinados com Coronavac dá 20 vezes mais 

anticorpos 
Link: https://bit.ly/3B2zqMW  

Data da Detecção:29/09/2021 

Fonte:  Revista Exame 

Local de Notícia: Internacional  

 

  A terceira dose da vacina contra a covid-19 é investigada pela 

comunidade científica global e, agora, um novo estudo feito no 

Uruguai indica que a dose de reforço com a vacina da americana Pfizer em vacinados com duas doses 

da Coronavac, do instituto chinês Sinovac, pode gerar vinte vezes mais anticorpos contra o novo coronavírus. 

Interrupção dos antidepressivos pode levar à recaída, diz 

estudo; saiba o que fazer 

Link: https://bit.ly/3zUxgxL  
Data da Detecção: 01/10/2021 
Fonte:  CNN BRASIL 
Local de Notícia: Internacional  
 

Estudo realizado no Reino Unido pode ajudar profissionais da 

saúde mental na condução e desmame correto dos medicamentos.  

Mais da metade das pessoas com depressão crônica que tentaram interromper sua medicação antidepressiva 

recaíram em em crise ao final de um ano, em comparação com aqueles que não pararam de se medicar. As 

informações são de um ensaio clínico duplo-cego divulgado na quarta-feira. A pesquisa, publicada no New 

England Journal of Medicine, descobriu que “as medidas de qualidade de vida e os sintomas de depressão, 

ansiedade e abstinência de medicamentos foram geralmente piores em pacientes que interromperam a ter apia 

com antidepressivos”. A ciência sabe há muito tempo que as pessoas com depressão recorrente têm maior 

dificuldade em abandonar os antidepressivos e maior probabilidade de recaída quando o fazem, acrescentou 

Alpert. “Para pacientes que tiveram três ou mais episódios depressivos, geralmente planejo tratá-los pelo resto 

da vida”, disse Jackson.

https://bit.ly/3imnPAY
https://bit.ly/3B2zqMW
http://exame.com/noticias-sobre/coronarivus
http://exame.com/noticias-sobre/pfizer
http://exame.com/noticias-sobre/sinovac
https://bit.ly/3zUxgxL


 
 
 
 
 

 

Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes 
começa nesta sexta 

 Link: https://bit.ly/3mhW5yQ  

Data da Detecção: 01/10/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional  

A Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos começa nesta sexta-feira (1º). Até o 

dia 29 de outubro, cerca de 45 mil postos de vacinação em todo o país estarão abertos para aplicar os 18 imunizantes que 

compõem o Calendário de Vacinação deste público. O dia “D” da campanha será realizado no sábado, 16 de outubro. A 

iniciativa do Ministério da Saúde tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação das crianças e jovens e reforçar 

a proteção contra doenças como catapora, caxumba, poliomielite (paralisia infantil), sarampo e tuberculose. Também há 

imunizantes contra enfermidades como coqueluche, febre amarela, rubéola, hepatites A e B, meningite C e contra o vírus 

HPV. 

 Brasil tem em setembro menor número mensal de mortes e 
casos de Covid-19 no ano 

 

Link: https://bit.ly/2Yledj8  

Data da Detecção: 30/09/2021  

Fonte:  CNN BRASIL 

Local de Notícia: Nacional  

No mês de setembro, o Brasil registrou o menor número de mortes e casos de Covid-19 mensais de 2021. Foram 

reportados 16.336 óbitos e 650.203 infecções pela doença no país. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde divulgados nesta quinta-feira (30). O Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta 

quinta-feira, aponta que o Brasil estabilizou no índice mais baixo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) desde o início da pandemia. Apenas cinco dos 27 estados apresentam sinal de aumento na tendência de longo 

prazo. Atualmente, cerca de 96% das ocorrências de SRAG são relativas a infeções de Covid-19 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Estados registram alta de casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave em crianças 

Link: https://bit.ly/3hI29iC  

Data da Detecção: 01/10/2021  

Fonte:  CNN BRASIL  

Local de Notícia: Nacional 
 
 

A proporção de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentou significativamente em crianças nas 

últimas semanas, com destaque para São Paulo e Minas Gerais, que apresentaram números elevados comparados ao 

patamar atual da pandemia. No geral, o Brasil tem os índices mais baixos de casos de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) desde o início da pandemia, com exceção de cinco dos 27 estados, que ainda apresentam sinal de 

aumento na tendência de longo prazo. São eles: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará e Rondônia. Segundo o 

levantamento, no momento, cerca de 96% das ocorrências de SRAG são relativas a infecções de Covid-19. Sobre os 

casos em crianças, o coordenador do InfoGripe ressalta que o estudo descritivo da semana anterior já vinha destacando 

tendência de alta. O resultado, já observado em vários estados, pode estar ligado à combinação da flexibilização das 

atividades econômicas, com a circulação de pessoas e interações presenciais, além do fato de que essa população não 

está apta à vacinação.

https://bit.ly/3mhW5yQ
https://bit.ly/2Yledj8
https://bit.ly/3hI29iC
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/sindrome-respiratoria-aguda-grave-srag/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/fiocruz-brasil-tem-o-menor-patamar-de-sindrome-respiratoria-grave-da-pandemia/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/fiocruz-brasil-tem-o-menor-patamar-de-sindrome-respiratoria-grave-da-pandemia/


  Alta de casos de Covid-19 na fronteira entre Brasil e 
Guiana Francesa motiva ações de controle 

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

Data da Detecção: 29/09/2021  

Fonte:  G1 Amapá 

Local de Notícia: Estadual 

 
Governo do Amapá mostrou preocupação com incidência em Oiapoque. 

Guiana Francesa tem 5 vezes mais internados e registrou 779 infectados 

nos últimos 4 dias. Mesmo anunciando medidas econômicas e sociais mais flexíveis a partir da queda de 83,3% nas mortes 

por Covid-19 na última semana, o governo do Amapá alertou para a alta de casos em Oiapoque, cidade do estado na 

fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Para a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), a alta da Covid-19 na região 

está relacionada ao estado preocupante que vive o país vizinho, onde atualmente são 123 habitantes hospitalizados pela doença, quase 

5 vezes mais que o Amapá. 

 

 Nova orientação: Vacinas contra covid-19 podem ser 
aplicadas em conjunto com outros imunizantes 
 
Link: https://bit.ly/3ioMzJb  

Data da Detecção: 30/09/2021  

Fonte:  Portal do Governo do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
 
Uma nova Nota Técnica foi emitida na terça-feira, 28, pelo Ministério 

da Saúde (MS). O objetivo é atualizar as orientações referentes a 

administração das vacinas contra a covid-19 e os demais imunizantes 

do calendário vacinal. A principal recomendação aponta que as vacinas que pertencem ao calendário vacinal, disponíveis 

nas Unidade Básica de Saúde (UBS), podem ser administradas de forma conjunta com o imunizante contra covid-19. Esta 

nova orientação foi transmitida pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) para todos os municípios e passa ser 

válida a partir desta terça-feira, 28. Anteriormente, a orientação era que o intervalo fosse de pelo menos 14 dias entre as 

vacinas, como era o caso do imunizante contra a influenza. Para o superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, essa nova 

recomendação permitirá atualizar o calendário vacinal de rotina e ao mesmo tempo aumentar a imunização das pessoas 

contra a covid-19. 
 

 

Técnicos do Governo avaliam bem-estar mental dos 
trabalhadores da saúde 
 
Link: https://bit.ly/3m9uPlO    
Data da Detecção: 29/09/2021  
Fonte:  Portal do Governo do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 

Uma equipe de trabalho do Núcleo de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador (NVST/Cerest), do Governo do Estado, está percorrendo 

os municípios para discutir e colocar em prática ações para o bem-estar 

mental dos profissionais de saúde nesta época de pandemia. O trabalho já feito nos municípios de Laranjal do Jari, Vitória 

do Jari, Porto Grande, e agora chega a Oiapoque. Um dos relatos mais ouvidos pela equipe, é que, com a covid-19, os 

profissionais ficaram sobrecarregados, emocionalmente e fisicamente. O Cerest conta com uma equipe multiprofissional, 

entre eles administradores, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e psicólogos, que trabalham pesquisas a fim de 

entender quais as políticas públicas que podem ser elaboradas e implementadas para garantir o bem-estar mental dos 
trabalhadores da saúde. 

https://glo.bo/3zXJghJ
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2021/09/29/governo-libera-balnearios-e-teatros-e-prefeitura-de-macapa-decreta-aulas-100percent-presenciais.ghtml
http://g1.globo.com/ap/amapa
http://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/oiapoque.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/guiana-francesa
https://bit.ly/3ioMzJb
https://bit.ly/3m9uPlO


 

 

 

  
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  

 

 

 

 


