
d 

CIEVS/SVS-AP 

Nº 2 3 /2022 

Data: 09/06/2022 



Cadáveres e água contaminada causam medo de surto de 
cólera em Mariupol 

 Link: https://bit.ly/3xy7KQK 
 Data de Detecção: 08/06/2022  
 Fonte:  CNN Internacional 
 Local de Notícia: Internacional 

Varíola dos macacos: mais de mil casos em 29 países não 
endêmicos foram relatados à OMS 

Link: https://bit.ly/3aIjCa6 
Data da Detecção: 08/06/2022 
Fonte: CNN internacional     
Local de Notícia: Internacional 

 Link: https://bit.ly/3MB5UTD 

 Data da Detecção: 07/06/2022 

 Fonte: CNN internacional  

 Local de Noticia : Internacional 

OMS: mundo tem 700 casos prováveis e 10 mortes por 
hepatite de causa desconhecida em crianças 

Em Mariupol, a devastada cidade portuária do sudeste da Ucrânia, agora sob 
ocupação russa, os temores passaram de bombardeios implacáveis para 
condições sanitárias deterioradas: esgoto transbordando na água potável e 
temores de um surto de cólera. Uma das autoridades locais exiladas da 
cidade disse que as oficiais russos, agora no controle de Mariupol, estavam 
considerando impor uma quarentena na cidade, onde cadáveres em 
decomposição e lixo estavam contaminando a água potável, 
 

A OMS publicou um alerta sobre casos de hepatite aguda grave de origem 
desconhecida em crianças no Reino Unido em abril. As informações 
epidemiológicas, laboratoriais e clínicas sobre os casos disponíveis atualmente 
para a OMS permanecem limitadas. Até o momento, nenhum agente 
causador da doença foi determinado. Até o momento, mais de 700 casos 
prováveis foram relatados à OMS, de 34 países. Outros 112 casos estão sob 
investigação. Pelo menos 38 dessas crianças precisaram de transplante de 
fígado, sendo que 10 morreram. “A OMS continua trabalhando com os países 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) acompanha a vigilância 
epidemiológica da varíola dos macacos desde maio. Mais de mil casos 
confirmados da doença foram relatados à OMS em 29 países que não são 
considerados endêmicos para o vírus. Até o momento, nenhuma morte foi 
registrada nesses países. As informações foram atualizadas pelo diretor-geral 
da OMS. “Os casos foram relatados principalmente, mas não apenas, entre 
homens que fazem sexo com homens. Alguns países estão começando a 
relatar casos de transmissão comunitária aparente, incluindo alguns casos em 
mulheres”, disse Adhanom. O diretor-geral da OMS afirmou que o 
aparecimento repentino e inesperado da doença em vários países não 
endêmicos sugere que pode ter havido transmissão não detectada por algum 
tempo. 
 

para investigar a causa da hepatite nessas crianças. A OMS recebe relatórios de hepatite inexplicável em crianças 
todos os anos, mas alguns países indicaram que as taxas que estão sendo vistas estão acima do esperado”. 

 colocando os moradores restantes em risco de cólera e outras doenças.  “Há conversas sobre quarentena. A cidade 
está sendo silenciosamente fechada”, disse o conselheiro do prefeito Petro Andriushchenko. 

“O risco da varíola dos macacos se estabelecer em países não endêmicos é real. A OMS está particularmente preocupada 
com os riscos desse vírus para grupos vulneráveis, incluindo crianças e mulheres grávidas”, disse 
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Acre registra 4 mortes de crianças por síndrome 
respiratória grave e Saúde confirma fila por leito na 
capital 

Nos últimos 10 anos o cenário da vacinação de gestante no Brasil 
preocupa. Desde 2012 o índice ideal (90%) não é alcançado e 
esse número vem caindo significativamente. De acordo com 
dados do DATASUS, em 2019, a taxa de vacinação desse público 
chegou a 73,4% enquanto em 2020 caiu para 64,8% e, em 2021, 
para 60,7%. A Opas fez um alerta no final de 2021 sobre a 
necessidade de grávidas e puérperas se vacinarem contra a Covid-
19, visto que são parte do grupo de risco e têm chances maiores 
de desenvolverem quadros mais graves.  Lembrando que a vacina 
contra a Covid-19 é de extrema importância para as gravidas  

São Paulo confirma primeiro caso de varíola dos macacos 
no Brasil 

O primeiro caso de varíola dos macacos foi confirmado no Brasil, 
nesta quarta-feira (8), na cidade de São Paulo. O paciente é um 
homem, de 41 anos, que esteve na Espanha e em Portugal e 
apresentou os primeiros sintomas, como febre e dor muscular, no dia 
28 de maio. O paciente está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, 
na Zona Oeste da capital paulista. Além do registro desta quarta-feira, 
a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo investiga outro 
 

O Acre registrou quatro óbitos de crianças por síndrome respiratória 
somente nos oito primeiros dias de junho. A secretária informou 
que a maioria dos casos que tem surgido nos últimos dias é de vírus 
sincicial respiratório (VSR). A preocupação da pasta é com a rapidez 
da evolução dos quadros clínicos das crianças que se acometem da 
doença. Por conta do aumento nos casos, a secretária informou que 
foram instalados novos leitos no Hospital da Criança e no Pronto 
Socorro de Rio Branco. Atualmente o Hospital da criança tem 48  

Taxa de vacinação de gestantes não alcança O ideal há 
10 anos 

Link: http://glo.bo/3Q8W2mZ  
Data da Detecção: 08/06/2022  

Fonte: G1 - Acre 

Local de Notícia: Nacional 

Link: https://bit.ly/3H9L3W9 
Data da Detecção: 07/06/2022   
Fonte:  Dr Jairo Bouer 

Local de Notícia: Nacional 

suspeito que está em observação é uma mulher, de 26 anos, sem histórico de viagem recente ou contato com 
casos suspeitos da doença. De acordo com o Sala de Situação, do MS, o Brasil investiga oito casos suspeitos da 
doença. A iniciativa foi criada para orientar ações de vigilância e divulgar casos da varíola dos macacos no país. 

leitos de enfermaria e 9 de UTI, que estão todos ocupados, além de 10 novos leitos de semi-intensiva, que não 
estão com pacientes. Já o PS tem 16 leitos de enfermaria para crianças. 

A Febrasgo explica que esse público pode obedecer ao calendário de acordo com a idade e, ao engravidar e tendo 
tomado a última dose há mais de quatro meses, a mulher deve fazer o reforço sem precisar esperar o parto.  

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

 Data da Detecção: 08/06/2022 

 Fonte: CNN Brasil 

 Local de Noticia : Nacional 
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Casos de Covid-19 têm alta no Amapá após 8 semanas e 
ações buscam evitar 4ª onda da doença 

 
  

Um novo aumento de casos de Covid-19 no Brasil Alertou as autoridades 
sanitárias para uma possível 4ª onda da doença. No Amapá, que está entre 
os 19 estados com tendência de alta, o crescimento foi registrado após 8 
semanas de estabilidade nas taxas de pessoas infectadas. "Este é um 
cenário que pede cautela, uma vez que também voltamos a registrar 
internações. Só a capital do estado apresentou nove novos casos da 
doença nesta quinta-feira [2], além de aumentar o número de suspeitos da 
doença",  explica a gerente do Centro de Informações Estratégicas de  

Amapá é o primeiro estado do país a elaborar Plano 
Estadual de Prevenção à Gravidez na Adolescência 

. 
 

 
 

Ministério oferta qualificação em urgência para 
profissionais de saúde do Amapá 

O MS lançou nesta segunda-feira (6) a primeira etapa da ação estratégica 
SOS de Ponta por meio da SGTES. O objetivo do programa é qualificar 
mais de 10 mil trabalhadores no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
para abordagem ao paciente crítico, e fortalecer a atuação do SUS na 
resposta às situações de urgência e emergência. Nesta primeira etapa, 
chamada de Eixo 1 da ação estratégica, serão disponibilizadas 1.514 
vagas, nos sete estados da região Norte do Brasil. Para participar é 
necessário ser  profissional de enfermagem, fisioterapeuta ou medicina 

O Amapá é o primeiro estado do Brasil a elaborar um Plano de Prevenção 
à Gravidez na Adolescência, o objetivo é colocar em prática medidas para 
reduzir as gestações na faixa etária de 10 a 19 anos. Nesta terça-feira, a 
Sesa realizou uma oficina para implementar o planejamento, o encontro 
contou com participação dos profissionais de saúde dos 16 
municípios. Com foco na prevenção da gravidez na adolescência, a ação 
também busca oferecer mais suporte às meninas que são mães, uma vez 
que uma gestação nesta fase da vida pode trazer riscos à grávida e ao 
bebê. Em 2020, 20% das crianças nascidas no estado foram geradas por 
mães de 10 a 19 anos, contudo, o percentual vem diminuindo - em 2019, 
era de 21,2%; em 2018, 23,3%; e, em 2017, 23%. “Este trabalho 
integra justiça, assistente social, educação e saúde para alcançar, de 

Link: http://glo.bo/3zt678z 
Data da Detecção:  04/06/2022  

Fonte: G1_AP 

Local de Notícia: Estadual 

Link: https://bit.ly/3mzb5sK 
Data da Detecção: 07/06/2022  

Fonte:  Diário  do Amapá 

Local de Notícia: Estadual 

Link: https://bit.ly/3MCGjtx 
Data da Detecção: 08/06/2022  

Fonte:  SVS- AMAPÁ 

Local de Notícia: Estadual 

com registro ativo no respectivo conselho profissional; estar em exercício na assistência em uma instituição pública ou privada 
sem fins lucrativos, que atenda ao SUS; e estar registrado no CNES 

Vigilância em Saúde (Cievs/AP), Solange Sacramento. Apesar do crescimento nacional ser expressivo, o Amapá não está em 
faixa de risco, mas as autoridades já pensam em ações para conter o avanço da contaminação no estado. 

forma multidisciplinar, o adolescente, pois ele está vulnerável em qualquer circunstância. Se engravida, por exemplo, é porque 
faltou acesso à informação, aos meios de prevenção à gravidez e isso vai afetar seu desenvolvimento pessoal”, informou a 
responsável Técnica da Saúde do Adolescente no Amapá, Assunção Rocha. 
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