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O que a OMS e a Commonwealth querem fazer para acabar

com a pandemia

Link: https://bit.ly/35Y2aMm

Data da Detecção:07/02/2022

Fonte:VEJA

“O acesso equitativo às vacinas é a prioridade política, econômica, social e moral mais urgente do mundo. Sem uma ação eficaz e

imediata sobre as vacinas, enfrentamos uma crise de saúde global sem fim que se reduzirá toda a riqueza e segurança” afirma Patricia

Scotland, secretário-geral da Commonwealth, durante a cerimonia de assinatura de documento. Segundo a OMS, 42% dos cidadãos da

Commonweallth estão completamente vacinados contra Covid-19, mas a porcentagem de pessoas totalmente protegidas contra a

doença é 23% nos países africanos da Commonwealth, 43% na região das Américas da OMS e 56% na região do pacífico ocidental

também da OMS.

Link: https://bit.ly/3gFIMWx
Data da Detecção: 09/02/2021
Fonte: Mundo ao Minuto
Local de Notícia: Internacional

Link: https://glo.bo/3uGdLdl
Data da Detecção: 09/02/2022
Fonte: G1 
Local de Notícia: Internacional

Descoberta de ômicron em animais em NY gera

preocupação sobre possíveis novas variantes

Epidemia de cólera mata 32 pessoas em dois meses nos

Camarões

"Em 1 de janeiro de 2022, a situação epidemiológica era de 1.102 casos notificados e 32 mortes", anunciou Malachie numa

declaração citada pela agência France-Presse.Segundo o ministro, os primeiros casos do "ressurgimento" da epidemia foram

detetados em 27 e 30 de outubro de 2021 nas regiões do sudoeste e centro do país. Desde então, a doença propagou-se a três

outras regiões."Em face a este ressurgimento de casos de cólera (...), para nos protegermos (...) e, sobretudo, para evitar a sua

propagação, devemos respeitar as regras básicas de higiene, porque a cólera é uma doença relacionada com a sujidade, uma

doença da peri-fecal", explicou Linda Esso, vice-diretora para a Luta contra Epidemias e Pandemias no Ministério da Saúde dos

Camarões, em declarações transmitidas pelo canal público de televisão, CRTV.

Quando o vírus sofre uma mutação completa, ele pode escapar da proteção da vacina atual. Então, teríamos que mudar a

vacina novamente", afirmou Kuchipudi. A descoberta -primeira vez que a Ômicron foi detectada em um animal selvagem -

ocorre durante um aumento nas infecções por Covid-19 impulsionadas pela variante que está castigando a população dos

EUA. Embora não haja evidências de que animais estejam transmitindo o vírus para humanos, a maioria das infecções por

coronavírus foi relatada em espécies que tiveram contato próximo com uma pessoa com Covid-19, de acordo com o

Departamento de Agricultura dos EUA.

https://bit.ly/3gFIMWx
https://glo.bo/3uGdLdl


Link: https://glo.bo/35TJLQE
Data da Detecção: 10/02/2022
Fonte: G1 NACIONAL
Local de Notícia: Nacional

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

Data da Detecção: 09/02/2022

Fonte: G1 NCIONAL

Local de Notícia: Nacional

Na última semana, a Associação Brasileira de Redes de
Farmácias e Drogarias (Abrafarma) também divulgou que
o número de testes positivos registrados na última
semana de janeiro recuou pela primeira vez desde
novembro (15,7%).

Link: https://bit.ly/3LiWJYB
Data da Detecção: 08/02/2022
Fonte: CNN NACIONAL

Local de Notícia: Nacional

Neste grupo, 15% dos pacientes também relataram a aparição de sintomas de ansiedade, enquanto 13% mencionaram o

estresse pós-traumático, e 8% foram diagnosticados com depressão.

O Ministério da Saúde passou a recomendar, na quarta-feira

(9), que adolescentes imunossuprimidos de 12 a 17 anos

recebam 4 doses de vacina contra a Covid-19. Três delas

deverão ser no esquema primário e a quarta dose será de

reforço, segundo a pasta.

O número de exames para a Covid-19 registrados na

primeira semana de fevereiro caiu 28% quando

comparado com o total de exames realizados nos

últimos dias de janeiro.

Uma pesquisa iniciada pela Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FM-USP) em 2021 estuda os
efeitos cognitivos da doença em mais de 400 pacientes,
submetidos a uma bateria de exames e testes psicológicos
durante seis a nove meses após deixarem o hospital. Entre os
relatos, a perda de memória foi mencionada em 51,1% dos
casos.

Vacina para Covid-19: Ministério da Saúde recomenda 4 doses 

para adolescentes imunossuprimidos

O reforço – a quarta dose – deverá será aplicado 4 meses depois da terceira dose do esquema primário. Apenas

a vacina da Pfizer poderá ser usada nesses casos. Essa vacina também é a única que pode ser recebida por

adolescentes com imunossupressão no esquema primário (3 primeiras doses).

51% de pacientes graves de Covid-19 podem

apresentar perda de memória, diz estudo

Total de testes de Covid e índice de positivos caem na 1ª

semana de fevereiro, dizem laboratórios

https://glo.bo/35TJLQE
https://glo.bo/3rFnmPy
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/01/06/indice-de-positivos-para-covid-em-testes-de-farmacia-triplica-em-1-semana-aponta-abrafarma.ghtml
https://bit.ly/3LiWJYB
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-da-saude/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163834322000020#!
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/universidade-de-sao-paulo-usp/


Amapá, Ministério da Saúde e Guiana Francesa discutem

fortalecimento da vigilância em saúde na fronteira

Link: https://bit.ly/3HGhE5B
Data da Detecção: 04/02/2022
Fonte: Portal da SESA

Local de Notícia: Estadual

.

.

Link: https://bit.ly/3gEn7hi
Data da Detecção: 08/02/2022
Fonte: Portal SESA
Local de Notícia: Estadual

No Amapá, o SAE/CTA é referência no tratamento de pessoas que convivem com HIV/Aids. Para ter acesso ao serviço,

é necessário realizar o teste em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Com o encaminhamento, a unidade refaz os

testes do paciente para que ele possa ter acesso ao serviço de assistência.

A unidade dispõe de consultas, realiza exame de carga viral (para identificar o volume de vírus presente no sangue),

exame CD4 (que avalia o sistema imunológico para saber os fatores de contaminação e transmissão), além de dispensar

a medicação adequada para cada paciente.

Link: https://glo.bo/3oBbkof
Data da Detecção: 08/02/2022
Fonte: G1 
Local de Notícia: Estadual

Exames enviados pelo governo do Amapá ao Instituto Evandro

Chagas confirmaram nesta terça-feira (8) os primeiros dois casos da

variante ômicron do novo coronavírus em pacientes do estado. A

circulação foi confirmada pela Superintendência de Vigilância em

Saúde (SVS) após resultado de 25 amostras analisadas.

O Governo do Estado está participando de um workshop internacional com

a Guiana Francesa, o evento iniciou na última terça, 1, na Agência

Regional de Saúde (ARS), no lado francês, e encerrou na última quinta-

feira, 3.Na pauta, é discutido o fortalecimento da cooperação internacional

entre os dois países, principalmente na fronteira entre o Amapá e o

território francês, um dos principais objetivos é a construção do Centro

Transfronteiriço de Vigilância em Saúde.

O evento foi realizado de forma híbrida (presencial e on-line), no lado francês, que contou com a presença de

autoridades do governo da Guiana Francesa e do governo do Amapá, que foi representado pela Superintendência

de Vigilância em Saúde (SVS), além da participação de representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do

Ministério da Saúde e da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS).

Covid-19: Amapá confirma dois primeiros casos da variante 

ômicron

A confirmação da ômicron não surpreende os órgãos de saúde e vigilância do estado, que desde o início de janeiro já

apontavam a presença da variante no estado em função da alta repentina de novos contágios em janeiro e início de

fevereiro.

Amapá registrou 338 casos de HIV/Aids em 2021

Segundo dados do Serviço de Assistência Especializada e

Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), em 2021, o

Amapá registrou 338 novos casos de HIV/Aids. Desse total, a

prevalência é de 62% para homens, com faixa etária de 21 a 30

anos.

https://bit.ly/3HGhE5B
https://bit.ly/3gEn7hi
https://glo.bo/3oBbkof
http://g1.globo.com/ap/amapa
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2022/01/19/suspeita-da-variante-omicron-e-alta-de-casos-de-covid-19-motivam-nova-operacao-integrada-no-amapa.ghtml
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