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Abrangência: Cidade de São Paulo
Campanha de multivacinação é prorrogada na capital
https://www.capital.sp.gov.br/noticia/campanha-de-multivacinacao-e-prorrogada-na-capital

Prefeitura de São Paulo06/09/2022

Imunização seguirá até o dia 30 de setembro para faixa etária de 0 a 15 anos; até o momento, foram aplicadas 571.247 doses de 16 
imunizantes que protegem contra 20 doenças, como poliomielite.

Vacina brasileira contra malária deve ser testada em humanos em 2023
https://www.metropoles.com/saude/vacina-brasileira-contra-malaria-deve-ser-testada-em-humanos-em-2023

Metrópoles06/09/2022

A vacina contra a malária desenvolvida pela Universidade de São Paulo (USP), deve começar a ser testadas em seres humanos em 2023. 
A notícia foi divulgada pelo site da universidade.

Saúde orienta escolas e estabelecimentos de serviços sobre prevenção e controle da monkeypox
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=334802

Prefeitura de São Paulo10/09/2022

Para evitar a disseminação do vírus, a SMS publicou dois documentos, elaborados pelo comitê técnico operacional para o 
enfrentamento da monkeypox, com orientações para prevenção e controle da doença em escolas e em estabelecimentos de serviços.
Documentos enfatizam cuidados de higiene para evitar a propagação do vírus, além da busca ativa de casos, nos colégios

Abrangência: Estado de São Paulo
Americana confirma 8ª morte por dengue em 2022
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/09/06/americana-confirma-8a-morte-por-dengue-em-2022.ghtml

G106/05/2022

Americana (SP) confirmou nesta terça-feira (6) a oitava morte de moradores por dengue em 2022. A vítima é um homem de 85 anos, 
que morava no bairro Cidade Jardim e veio a óbito em 20 de junho.
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Ribeirão Preto, SP, tem primeira morte por dengue desde 2020, diz Saúde
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2022/09/06/ribeirao-preto-sp-tem-primeira-morte-por-dengue-desde-2020-diz-saude.ghtml

G106/09/2022

A Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto (SP) confirmou, na tarde desta terça-feira (6), a primeira morte de morador com dengue em 
2022. O óbito também é o primeiro registrado na cidade desde 2020, ano que terminou com dez mortes.

Máscara deixa de ser obrigatória no transporte público em São Paulo nesta sexta
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mascara-deixa-de-ser-obrigatoria-no-transporte-publico-em-sao-paulo-nesta-sexta/

CNN09/09/2022

O governo do estado e a prefeitura de São Paulo liberaram o uso de máscaras de proteção facial nos meios de transporte coletivo a 
partir desta sexta-feira (9). O uso em metrô, ônibus e trens se torna opcional e recomendado, segundo o governo. A flexibilização muda 
uma regra que estava em vigor desde maio de 2020.

Abrangência: Nacional
Baixa adesão leva Saúde a prorrogar Campanha Nacional de Vacinação
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-09/baixa-adesao-leva-saude-prorrogar-campanha-nacional-de-vacinacao

Agência Brasil05/09/2022

Em mais uma tentativa de incentivar a imunização de crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde prorrogou, até o dia 30 deste mês, 
a Campanha Nacional de Vacinação que tem como foco a paralisia infantil. Apenas 34% do público-alvo de 1 a 4 anos tomou a vacina 
contra a poliomielite.  

Temos oportunidade única para voltar a eliminar o sarampo, diz infectologista
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/temos-oportunidade-unica-para-voltar-a-eliminar-o-sarampo-diz-infectologista/

CNN05/09/2022

À CNN Rádio, o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, explicou plano de ação para enfrentamento da doença 
proposto pelo Ministério da Saúde.

InfoGripe indica queda na tendência de aumento de SRAG em crianças
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2022/09/08/infogripe-indica-queda-na-tendencia-de-aumento-de-srag-em-criancas.htm

UOL08/09/2022

O Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado hoje (8), aponta para a interrupção ou a queda em diversos
estados na tendência de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre crianças e adolescentes. Nesse
grupo, havia sinais de aumento de ocorrências nas últimas semanas.

Pesquisa detalha dinâmicas de circulação do Sars-CoV-2 no Brasil
https://agencia.fiocruz.br/pesquisa-detalha-dinamicas-de-circulacao-do-sars-cov-2-no-brasil

Fiocruz09/09/2022

Um artigo recém-publicado na revista Nature Microbiology detalha dinâmicas de circulação do coronavírus no Brasil e faz um retrato 
das duas primeiras ondas da Covid-19. Entre outros resultados, o trabalho discute o papel da mobilidade populacional, das medidas de 
restrição aos deslocamentos e da emergência das primeiras variantes de preocupação na disseminação da doença.
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Ministério da Saúde amplia público de vacinas contra meningite e HPV
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/09/10/ministerio-da-saude-amplia-publico-de-vacinas-contra-meningite-e-hpv.ghtml

G110/09/2022

O Ministério da Saúde ampliou o público da vacina HPV e, a partir deste mês, meninos de 9 a 14 anos poderão tomar. A alteração é 
permanente e inclui meninos de 9 e 10 anos de idade. A vacina meningocócica ACWY já estava disponível para adolescentes de 11 e 12 
anos e agora será ofertada temporariamente para os adolescentes não vacinados de 11 a 14 anos.

Abrangência: Notícias Internacionais
Sarampo já matou quase 700 crianças no Zimbabue apesar das vacinas disponíveis
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/sarampo-ja-matou-quase-700-criancas-no-zimbabwe-apesar-das-vacinas-disponiveis_n1430970

RTP05/09/2022

A UNICEF mostrou-se "muito preocupada" depois de o ministro da Saúde do Zimbabue ter confirmado que 698 crianças morreram 
devido ao mais recente surto de sarampo, iniciado no início de agosto na província de Manicaland e que rapidamente se propagou a 
todo o país.

China aprova primeira vacina nasal contra Covid-19
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/09/05/china-aprova-primeira-vacina-nasal-contra-covid-19.ghtml

G105/09/2022

Vacina não utiliza agulha, é de fácil armazenamento e é administrada pelo nariz através de um spray de aerossol.

Teste para diagnóstico de covid longa é aprovado na Europa; entenda como funciona
https://exame.com/ciencia/teste-para-diagnostico-de-covid-longa-e-aprovado-na-europa-entenda-como-funciona/

Exame06/09/2022

A União Europeia aprovou a venda do teste desenvolvido pela empresa americana IncellDx para diagnosticar a covid longa. Definido 
pela empresa como um "exame de sangue simples", ele detecta padrões específicos de biomarcadores encontrados em pacientes que
sofrem com sequelas do novo coronavírus, conhecidas como covid longa. 

Paquistão relata mais duas crianças com poliomielite, total de casos agora 17
http://outbreaknewstoday.com/pakistan-reports-two-more-children-with-polio-total-cases-now-17-59208/

Outbreak News Today07/09/2022

“Esses outros dois casos são preocupantes e entristecedores. Enquanto crianças menores de cinco anos correm maior risco, pessoas de 
qualquer idade podem contrair poliomielite”, disse o ministro da Saúde, Abdul Qadir Patel. “É crucial entender que a única proteção 
contra a poliomielite é a vacinação, e isso reforça a importância da imunização de rotina durante a infância.”

Tratamento potencial da doença de Chagas: 'Acho que tem uma chance muito forte de ser uma solução real'
http://outbreaknewstoday.com/chagas-disease-potential-treatment-i-think-it-has-a-really-strong-chance-of-being-a-real-solution-16135/

Outbreak News Today08/09/2022

Pesquisadores da Universidade da Geórgia descobriram um potencial tratamento para a doença de Chagas, marcando o primeiro 
medicamento com promessa de combater com sucesso e segurança a infecção parasitária em mais de 50 anos.
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O retorno às aulas está aumentando os casos de Covid-19 em crianças, mas há mais ferramentas para mantê-las seguras
https://edition.cnn.com/2022/09/08/health/covid-kids-back-to-school/index.html

CNN08/09/2022

Novos casos relatados entre crianças na última semana de agosto foram 14% maiores do que duas semanas antes, de acordo com 
dados da Academia Americana de Pediatria. Especialistas dizem que esse aumento da transmissão é esperado – mas que manter as 
crianças na escola deve ser a prioridade, e agora existem maneiras suficientes de garantir que isso seja feito com segurança.

Governadora de Nova York declara estado de emergência por causa do vírus da pólio
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/09/09/governador-de-nova-york-declara-estado-de-emergencia-por-causa-do-virus-da-polio.ghtml

G109/09/2022

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou estado de emergência nesta sexta-feira (09) depois que foram encontradas 
amostras do vírus da polio no esgoto de três municípios. A medida ficará em vigor até o dia 9 de outubro. A ordem executiva veio mais 
de um mês depois que um adulto foi diagnosticado com a doença em julho, o primeiro depois de aproximadamente uma década.

Coreia do Norte vai começar vacinação contra covid em novembro
https://canaltech.com.br/saude/coreia-do-norte-vai-comecar-vacinacao-contra-covid-em-novembro-224942/

Canaltech09/09/2022

Passados dois anos da chegada das primeiras vacinas contra a covid-19, a Coreia do Norte deve finalmente iniciar a campanha de 
vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 em seu território. A expectativa é que a aplicação de doses comece em novembro, mas 
ainda não foi divulgado qual imunizante será usado.

Vacina contra malária alcança 80% de eficácia, mostra estudo
https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2022/09/5035422-vacina-contra-malaria-alcanca-80-de-eficacia-mostra-estudo.html

Correio Braziliense09/09/2022

Há milênios, a malária tem sido um dos piores inimigos da humanidade, matando aos milhares, sem nenhuma ferramenta 
suficientemente forte para detê-la. Essa história, porém, pode estar prestes a mudar, segundo pesquisadores da Universidade de 
Oxford.
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