
 

d

Nº  23/2021 

 

CIEVS/SVS-AP 
Data: 26/11/2021 

 



 
Descoberta nova variante do coronavírus com grande 

número de mutações 
Link: https://bit.ly/3xpSBj2  

Data da Detecção: 25/11/2021  

Fonte:  Agencia Brasil 

Local de Notícia: Internacional 

Os cientistas alertam que a variante B.1.1.529, descoberta pela primeira 

vez em Botsuana e com seis casos de infecção confirmados na África do 

Sul, tem um "número extremamente alto" de mutações, o que pode levar a novas ondas de covid-19. Foram confirmados 

dez casos em três países (Botsuana, África do Sul e Hong Kong) por sequenciamento genético, mas a nova variante causou 

grandes preocupações aos pesquisadores porque algumas das mutações podem ajudar o vírus a escapar à imunidade. Os 

primeiros casos da variante foram descobertos no Botsuana, em 11 de novembro, e os primeiros na África do Sul três dias 

depois. O caso encontrado em Hong Kong foi de um homem de 36 anos que teve um teste PCR negativo antes de voar de 

Hong Kong para a África do Sul, onde permaneceu de 22 de outubro a 11 de novembro. O teste foi negativo no regresso 

a Hong Kong, mas deu positivo em 13 de novembro quando estava em quarentena. A variante B.1.1.529 tem 32 mutações 

na proteína spike, a parte do vírus que a maioria das vacinas usa para preparar o sistema imunológico contra a covid-19. 

As mutações na proteína spike podem afetar a capacidade do vírus de infectar células e se espalhar, mas também dificultar 

o ataque das células do sistema imunológico sobre o patógeno. 

Itália tem maior número de casos de Covid desde abril 
Link: https://bit.ly/3HQWVwh  

Data da Detecção: 25/11/2021  

Fonte:  ANSAit 

Local de Notícia: Internacional  

A Itália registrou nesta quinta-feira (25) mais 13.764 casos e 71 mortes 

na pandemia de Covid-19, de acordo com boletim do Ministério da 

Saúde. A média móvel de contágios em sete dias aumentou pela 23ª vez 

consecutiva e atingiu 10.639, alta de 62% na comparação com duas 

semanas atrás, enquanto a de mortes subiu de 64 para 65, cifra 35% 

maior do que há 14 dias.Com isso, o total de contágios já diagnosticados no país subiu para 4.968.341, enquanto o de 

óbitos chegou a 133.486. O número de casos desta quinta é o maior para um único dia na Itália desde 29 de abril, quando 

houve 14.320 infecções. 

 

 Chile aprova uso da vacina Sinovac Covid-19 para crianças 

acima de três anos. 
Link: https://bit.ly/3HS8kMu  

Data da Detecção: 25/11/2021  

Fonte:  El Economista 

Local de Notícia: Internacional 

O regulador sanitário chileno aprovou nesta quinta-feira o uso da vacina 

Covid-19 do laboratório chinês Sinovac para crianças com mais de três anos 

de idade, o que expandiria seu uso no plano de inoculação local maciço e 

rápido. O país sul-americano usou a fórmula da Sinovac como bandeira de seu programa de sucesso, que já foi concluído 

por mais de 13,8 milhões de seus 19 milhões de habitantes. "Temos histórico suficiente para dar aprovação à vacina em 

crianças a partir dos três anos de idade", disse o chefe do Instituto de Saúde Pública,Heriberto García. Em setembro, a 

agência já havia aprovado a fórmula para crianças com mais de seis anos. 

https://bit.ly/3xpSBj2
https://bit.ly/3HQWVwh
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Ciclone extratropical motiva alerta do Inmet sobre 

vendaval e tempestades no sul do Brasil 
Link: https://bit.ly/311JAR9  

Data da Detecção: 25/11/2021  

Fonte:  Bonde 

Local de Notícia: Nacional  
Um ciclone extratropical deve se formar entre esta quinta e sexta-feira 

(26) no Sul do Brasil, gerando um forte vendaval na região e chuvas 

intensas na região. O InMet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para a região da costa do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina. Segundo o órgão, o vento deve variar entre 60 km/h e 100 km/h.O vendaval pode provocar queda 

de árvores e destelhamento de casas. A previsão é que ele tenha início por volta do meio-dia desta quinta (25) e termine 

por volta das 11h do dia seguinte.Cerca de 300 municípios entre os dois estados deverão ser afetados. Entre eles está a 

capital gaúcha, Porto Alegre, e a catarinense, Florianópolis.  

 Surto de lesões na pele que causam coceira: saiba 

quais as possíveis causas que são investigadas no 

Grande Recife. 
Link: https://glo.bo/3FGPoOS  

Data da Detecção: 23/11/2021  

Fonte:  g1 Nacional 

Local de Notícia: Nacional  
Sarna humana, alergia e doenças causadas por mosquito são algumas 

das possibilidades levantadas por especialistas e secretarias de Saúde 

do Grande Recife como causa do surto de pessoas com lesões na pele que provocam coceira. Até esta quarta-feira (24), 

foram notificados ao menos 202 casos em três cidades da Região Metropolitana, segundo as secretarias municipais de 

Saúde. Os primeiros casos sugiram no Recife, no início do mês passado. Desde o dia 1º de outubro, foram contabilizadas 

134 pessoas com sintomas. 

________________________________________________________________________________________________ 

 Surto de gripe: 96% dos internados por Influenza na 

cidade do Rio são crianças. 
Link: https://glo.bo/3p2dwos  

Data da Detecção: 25/11/2021  

Fonte:  Jornal de Brasilia 

Local de Notícia: Nacional 

O surto de gripe que afeta o município do Rio penalizou sobretudo os 

pequenos. Dos 24 internados com Influenza na cidade atualmente, 23 

são crianças de 0 a 12 anos e um é idoso, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. A proporção de crianças 

entre os hospitalizados é de 95,8%. Nos últimos sete dias, a Secretaria municipal de Saúde (SMS) registrou cerca de 6,3 

mil casos de Influenza A na cidade.Na segunda-feira, a rede de vigilância epidemiológica do município enviou 300 

amostras colhidas de unidades para monitoramento genômico ao Lacen e à Fiocruz. Segundo Soranz, das amostras cujo 

resultado já saiu, 73% apontaram a presença da Influenza A. 
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Aldeias indígenas do norte do Amapá registram mais de 
230 casos de Covid-19 em novembro. 
Link: https://glo.bo/3CSOzR1  
Data da Detecção: 23/11/2021  
Fonte:  g1 Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
Confirmações de infectados pelo novo coronavírus aconteceram em três 

aldeias no município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, 

onde ocorre alta de casos. O Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) 

notificou autoridades de saúde e vigilância do Amapá após registrar alta de casos de Covid-19 em aldeias indígenas de 

Oiapoque, no extremo norte do estado. Segundo a entidade, foram 232 registros nos últimos 20 dias, sendo a maior 

incidência no período entre 31 de outubro e 6 de novembro, com 203 confirmações. As aldeias atingidas foram as do 

Manga, Kumarumã e Kumenê. Uma força-tarefa criada pelo estado e coordenada pela Superintendência de Vigilância em 

Saúde (SVS) foi mobilizada para conter o avanço da doença. 

FOTOS: ensaio com recém-nascidos de maternidade no 
Amapá alerta sobre prematuridade. 
Link: https://glo.bo/2ZtZyTA  
Data da Detecção: 25/10/2021  
Fonte:  g1 Amapá 

Local de Notícia: Estadual                                                                                   

Campanha "Novembro Roxo" reforça importância da conscientização e dos 

cuidados com os bebês que nascem de forma antecipada. No Brasil, cerca 

de 12% dos partos realizados são de crianças prematuras. E foi pensando nisso que surgiu a ideia de um ensaio fotográfico 

com os recém-nascidos do Hospital da Mulher Mãe Luzia, principal maternidade pública do Amapá, em alusão ao 

Novembro Roxo, mês de sensibilização à prematuridade. São considerados prematuros bebês nascidos antes da 37ª 

semana de gestação, mas, em casos mais graves, as crianças podem nascer até antes da 28ª semana, sendo considerados 

prematuros extremos. As fotos foram produzidas pelo fotógrafo Maksuel Martins com o objetivo de homenagear as 

crianças pela força e conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados com a prematuridade. 

Governo do Estado passa a oferecer tratamento de 

hemodiafiltração para pacientes renais crônicos. 
Link: https://bit.ly/3pQXFLz  

Data da Detecção: 28/10/2021  

Fonte:  Diário do Amapá 

Local de Notícia: Estadual    

A hemodiafiltração promove melhor filtragem de toxinas existentes no 

organismo, o que melhora significativamente a qualidade de vida dos 

pacientes nefropatas. A partir da quinta-feira, 25, o Governo do Estado 

passa a disponibilizar aos pacientes renais crônicos o tratamento de 

hemodiafiltração, que substitui a função dos rins na filtragem de toxinas existentes no organismo. O Amapá será o 

primeiro estado da federação a dispor deste tipo de terapia de alto custo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de convênio firmado com a empresa Uninefro. Os pacientes nefropatas podem ter acesso ao tratamento por meio de 

encaminhamento das unidades hospitalares de alta complexidade, como o Hospital de Emergência (HE) e Hospital de 

Clínicas Doutor Alberto Lima (Hcal).                                                                        

https://glo.bo/3CSOzR1
https://glo.bo/2ZtZyTA
https://bit.ly/3pQXFLz
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