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Mais de 1 milhão de crianças africanas receberam vacina 
contra a malária, diz OMS

Link: https://bit.ly/36ym8Og
Data de Detecção: 17/04/2022 
Fonte: CNN Internacioal
Local de Notícia: Internacional

Por que algumas pessoas não se infectam com o
coronavírus

Link: https://bit.ly/3xHHROS
Data da Detecção: 21/04/2022
Fonte: CNN internacional    
Local de Notícia: Internacional

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

Data da Detecção: 21/04/2022

Fonte: CNN INTERNACIONAL

Local de Noticia : Internacional

Nos EUA, casos de gripe aviária H5N1 atingem 31 estados

Mais de 1 milhão de crianças em Gana, Quênia e Malawi já receberam uma ou
mais doses da primeira vacina contra a malária do mundo, de acordo com a
OrganizaçãoMundial da Saúde (OMS).
A OMS estima que, se amplamente implantada, a vacina poderia salvar a vida
de mais 40.000 a 80.000 crianças africanas a cada ano..

De acordo com o CDC, o vírus da gripe aviária de alta capacidade de infecção
entre as aves tem sido detectado em espécies aquáticas selvagens, aves de
criação comercial e rebanhos individuais desde janeiro deste ano. Segundo o
órgão, estas são as primeiras detecções no país desde 2016. Os EUA
registraram 637 casos de gripe aviária (H5N1) em pássaros selvagens em 31
estados do país. Também foram identificados mais de 28,5 milhões de casos
em aves domésticas, como galinhas, em 29 estados. Foram reportados 203
surtos, em 123 condados dos EUA. O sequenciamento genético preliminar e

Quando o vírus entra no corpo de uma pessoa, ele desencadeia a resposta
imune, que compreende basicamente duas etapas importantes: O
desenvolvimento de linfócitos T, ou células de memória; E a produção de
anticorpos neutralizantes pelos linfócitos B. As células T não reconhecendo,
em alguns dias para ordenar aos linfócitos B que produzam anticorpos
neutralizantes específicos contra o vírus invasor. Os profissionais de saúde
expostos ao vírus que não desenvolveram a doença — e nem foram capazes
de produzir anticorpos neutralizantes — formaram células de memória
especiais, que foram apelidadas de células T reativas cruzadas.

Mais de US$ 155 milhões foram garantidos pela aliança vacinal Gavi, para apoiar a introdução, aquisição e distribuição da vacina
contra a malária para os países aptos na África Subsaariana. A orientação da OMS está disponível para os países que consideram
adotar a vacina como uma ferramenta adicional para reduzir doenças infantis e mortes por malária.

os testes de diagnostico molecular (RT-PCR) em amostras virais apontam que os vírus pertencem a um grupo chamado 2.3.4.4.
Como medida preventiva deve-se evitar o contato desprotegido com aves domésticas que parecem doentes ou morreram, e
não tocar em superfícies que possam estar contaminadas com secreções ou fezes de aves

A primeira teoria diz que certas pessoas são capazes de eliminar o novo coronavírus. Isso graças aos anticorpos neutralizantes e
células T de memória que eles têm em seu corpo, produto de terem sofrido de resfriados antigos. A segunda teoria diz que
certos seres humanos são capazes de produzir substâncias dentro de suas células. São substâncias que não apenas destroem o
vírus invasor, mas também destroem a célula infectada. Especialistas estimam que entre 10 a 15% dos seres humanos são
capazes de produzir esses linfócitos de reação cruzada.
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Link: https://bit.ly/36yI63F
Data da Detecção: 18/04/2022
Fonte: CNN BRASIL
Local de Notícia: Nacional

Rio deve decretar fim da obrigatoriedade do
passaporte da vacina após Carnaval

Pesquisadores observam a incidência de SRAG em crianças que
manteve sinal de ascensão significativa em diversos estados
desde o mês de fevereiro e apresenta formação de platô e início
de declínio, refletindo em queda na curva nacional. Oito das 27
unidades federativas apresentam sinal de crescimento na
tendência de longo prazo, considerando as últimas seis semanas.
São estas: Acre (AC), Amapá (AP), Mato Grosso (MT), Pará (PA),
Piauí (PI), Paraná (PR), Roraima (RR) e Rio Grande do Sul (RS). No
entanto Alagoas (AL) e Paraíba (PB) apresentam indícios de
crescimento apenas na tendência de curto prazo

“Nenhuma política de saúde será interrompida”, diz
Queiroga sobre fim da emergência por Covid

A classificação da doença como pandemia é uma atribuição da
(OMS), que manteve o status na semana passada após reunião
com o comitê de emergência da instituição. No entanto, os
países devem realizar o monitoramento das informações
epidemiológicas para entender o comportamento da doença e
estabelecer políticas públicas a nível nacional. Em
pronunciamento no ultimo domingo (17), o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, afirmou que nos próximos dias, será editado
um ato normativo disciplinando essa decisão.

Os turistas e os cariocas que pretendem curtir o Carnaval fora de
época no RJ vão precisar comprovar a imunização completa
contra a Covid-19, inclusive da dose de reforço, para poder ter
acesso ao Sambódromo, bares, restaurantes e estabelecimentos
fechados. O fim da exigência do passaporte vacinal deve
acontecer logo após o término dos desfiles das escolas de
samba. Esta programado uma reunioa, para após o carnaval
entre a prefeitura do RJ e o Comitê Especial de Enfrentamento à
Covid-19, para discutir a flexibilização da medida.

Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças
mostra sinais de declínio no país

Link: https://bit.ly/3rK0PRn

Data da Detecção: 20/04/2022

Fonte: CNN Brasil

Local de Notícia: Nacional

Link: https://bit.ly/3k1oit2
Data da Detecção: 20/04/2022  
Fonte: CNN BRASIL

Local de Notícia: Nacional
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Pela primeira vez em 2 anos, Amapá não registra
internações de pacientes com covid-19 na rede pública

No início de abril, o Governo do Amapá tornou facultado o uso de
máscaras em locais abertos e fechados, com exceção de escolas, unidades
hospitalares e transporte coletivo.
A medida levou em consideração a queda dos indicadores da pandemia,
que vem sendo observada desde o mês de março pelo Centre de Operação
de Emergência em Saúde Pública (Coesp).

Fortes chuvas coincidem com maré alta e inundam 
casas e ruas em Macapá

.

Vacinadores do Governo do Estado seguem ofertando
vacinas contra o sarampo em apoio aos municípios

O Estado do Amapá registrou redução de casos de sarampo em
comparação a outros períodos de surtos da doença. Em 2022, foram
notificados 33 casos suspeitos da doença e 14 foram confirmados como
positivos. O número é 95,27% menor do que o registrado em 2020,
quando foram 296 casos confirmados da doença no Estado. Este ano,
Macapá tem 10 casos positivos. Os demais se concentram nos municípios
de Santana (2)e Mazagão(2).

Moradores e motoristas de Macapá foram surpreendidos por uma forte
chuva em vários bairros que começou no fim da tarde desta quinta-feira
(21) e se estendeu pela noite. Áreas baixas, no entorno de canais e
ressacas, e centro comercial da cidade sofreram com alagamentos. A
tempestade inundou vias e culminou com a alta da maré do Rio
Amazonas, que às 18h51 teve o maior pico, superando os 3 metros.
"Tivemos esse fenômeno, não tinha nenhum tipo de alerta, mas
infelizmente coincidiu chuva e maré alta. Os canais estão limpos, o
trabalho das secretarias está sendo feito, porém aconteceu essa junção",
pontuou Aldair Santos, coordenador da Defesa Civil Municipal.
Em alguns pontos do Centro, pedestres ficaram ilhados, como nas ruas
São José e Cândido Mendes.

“Todas as ações que participamos estamos ofertando a tríplice viral, temos a necessidade de avançar na nossa cobertura
vacinal e garantir a proteção da nossa população, sobretudo, as crianças, que acabam sendo as mais afetadas”, explica a
coordenadora da Unidade de Imunobiológicos do Estado, Angélica Oliveira.

Link: https://bit.ly/3xJbVtr
Data da Detecção: 19/04/2022

Fonte: Governo do Estado do Amapá

Local de Notícia: Estadual

“Estamos vivendo um momento de colher os frutos de um trabalho baseado na ciência e em medidas eficazes adotadas pelo
Governo do Estado. Os resultados alcançados são fruto de um trabalho contínuo realizado por nossos técnicos, profissionais da
saúde e, claro, a população, que precisa continuar fazendo a sua parte”, reforça a superintendente de Vigilância em Saúde do
Amapá, Celisa Melo.

Link: https://bit.ly/3MnuEPy
Data da Detecção: 19/04/2022

Fonte: Governo do Estado do Amapá

Local de Notícia: Estadual

Link: http://glo.bo/3EPGuiL
Data da Detecção: 21/04/2022

Fonte: G1 AMAPÁ

Local de Notícia: Estadual
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