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INTERNACIONAL 

 

Casos de Covid-19 no mundo ultrapassam 200 
milhões com disseminação da variante delta. 
 

 
Link: https://glo.bo/3s2GJR9   
Data da Detecção: 04/08/2021 
Fonte: G1 
Local de Notícia: Internacional  
 
Os casos de coronavírus no mundo ultrapassaram os 
200 milhões nesta quarta-feira (4), de acordo com 
os dados da universidade Johns Hopkins, 
dos Estados Unidos. 
Nos últimos meses, a variante delta, que é mais 
transmissível, acelerou o número de casos. O 
coronavírus ameaça áreas com níveis baixos de 
vacinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundo supera 200 milhões de casos de covid-19 
 

 

Link: https://bit.ly/3jvvGfy  
Data da Detecção: 05/08/2021  
Fonte:  R7 
Local de Notícia: Internacional  
 
O mundo superou a marca de 200 milhões de casos 
de covid-19 desde a descoberta do vírus em 
dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com 
base em dados oficiais e atualizado nesta quinta-
feira (5), em um momento de forte aumento das 
infecções, enquanto o número de mortes sobe de 
maneira menos intensa.Nos último sete dias o 
mundo registrou média de mais de 600 mil casos 
diários, ou seja, alta de 68% em comparação com o 
platô de meados de junho (360 mil novos casos 
diários), principalmente devido à propagação da 
variante Delta.  
 

 
Covid-19: EUA planejam dar doses de reforço para americanos em risco, diz Fauci. 

Link: https://bit.ly/3yu37p3  

Data da Detecção: 05/08/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional  
 
Os Estados Unidos estão trabalhando para dar doses de reforço para americanos com sistema imunológico comprometido o 

mais rápido possível, à medida que os casos do novo coronavírus continuam aumentando, disse o especialista em doenças 

infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, nesta quinta-feira (5). Os Estados Unidos se juntam a Alemanha, França e Israel 

na aplicação de doses de reforço, ignorando o apelo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para esperar até que mais 

pessoas ao redor do mundo possam receber a primeira dose dos imunizantes. 

 

https://glo.bo/3s2GJR9
https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://bit.ly/3jvvGfy
https://bit.ly/3yu37p3
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/sistema-imunologico
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/08/04/oms-pede-que-paises-aguardem-ate-final-de-setembro-para-aplicar-doses-de-reforco
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Pará confirma 1º caso da variante delta do 
coronavírus 

 
Link: https://glo.bo/2X5Z0Sp  
Data da Detecção: 05/06/2021 
Fonte: G1 
Local de Notícia: Nacional  
 
O Pará tem o primeiro caso da variante delta do 
novo coronavírus confirmado. A confirmação foi 
feita pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), órgão 
ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde (SVS/MS). O caso é de uma 
paciente que está com quadro leve da Covid-19, que 
não precisou de internação. 
A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) 
confirmou que foi notificada da confirmação na 
noite desta quinta-feira e informou que a paciente 
tem 26 anos, de Belém, e veio dos Estados Unidos. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Frio avança pelo Brasil e 5 capitais têmabaixo de 

5ºC 

 
 
 

RJ pede 20% a mais de vacinas contra Covid-19 

para conter variante Delta  

 
Link: https://bit.ly/3Cmxekp  
Data da Detecção: 04/08/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 
O Rio de Janeiro pediu ao Ministério da Saúde que 

aumente em 20% a quantidade semanal de vacinas 

contra a Covid-19 destinada ao estado como forma 

de conter a disseminação da variante Delta. No 

encontro, integrantes do governo do Rio 

reclamaram do fato de as doses extras para conter 

a Variante Delta não terem sido encaminhadas à 

capital fluminense, considerada uma das portas de 

entrada de estrangeiros no Brasil. A resposta sobre 

uma maior alocação de doses de vacinas contra 

Covid-19 ao Rio depende do Ministério da Saúde. A 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio calcula que 

cerca de 26% dos casos de Covid-19 sequenciados 

são da variante Delta. Na capital fluminense, o 

número chega a 45%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média móvel de mortes por Covid-19 cai ao menor patamar desde janeiro 

Link: https://bit.ly/3fApamk   
Data da Detecção: 05/08/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 
Um total de 1.099 mortes e 40.054 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas no Brasil. Os dados foram 

atualizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (5).  A média móvel de mortes ficou em 

887 nesta quinta-feira, apontando o menor índice desde 8 de janeiro, quando o país registrou 867 de média móvel de óbitos. 

A média revela o índice de mortes por Covid-19 referentes aos últimos sete dias. O país já soma 560.706 mortes e 20.066.587 

de casos do novo coronavírus. Sete estados brasileiros já ultrapassaram a marca de um milhão de contaminados pela Covid-19: 

São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Rio de Janeiro. 

 

https://glo.bo/2X5Z0Sp
https://bit.ly/3Cmxekp
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/rio-de-janeiro-estado
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/vacina-covid-19
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/vacina-covid-19
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/variante-delta
https://bit.ly/3fApamk
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Gripe e sarampo: saiba onde as vacinas ficam 
disponíveis até domingo em Macapá e Santana. 
 

 
Link: https://glo.bo/3A4NG78  
Data da Detecção: 04/08/2021 
Fonte: G1 AP  
Local de Notícia: Estadual  
 
A campanha de imunização contra a gripe e o 
sarampo segue com reforço no Amapá para 
aumentar a cobertura vacinal e controlar os surtos 
de ambas as doenças. 
Uma ação com vacinadores é feita pela 
Superintendência de Vigilância e Saúde do Amapá 
(SVS), com apoio da Organização Pan Americana de 
Saúde (Opas), em Macapá, Santana e Laranjal do 
Jari. 
Confira a seguir quem pode ser imunizado, os 
documentos necessários, e onde há doses 
disponíveis da tríplice viral e influenza pelo 
menos até domingo (8) nesses municípios. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Covid-19: Amapá ultrapassa marca de 400 mil 
doses de vacinas aplicadas. 
 

 
Link: https://bit.ly/3xtCejH  
Data da Detecção:  
Fonte: Portal Governo Amapá. 
Local de Notícia: Estadual  
 
O Amapá chegou à marca de 402.347 mil doses de 
vacina contra a covid-19 aplicadas nesta quarta-
feira, 2. O alcance é resultado de um esforço do 
Governo para imunizar a população desde a região 
metropolitana até as áreas mais distantes, como 
aldeias indígenas.  

O público vacinável no estado é composto por 
569.316 pessoas com mais de 18 anos. Até o 
momento, 304.499 dessas pessoas (53,48%) 
receberam a 1ª dose da vacina, 88.646 (15,57%) a 
2ª dose, e 9.202 (1,61%) tomaram imunizante de 
dose única. 

Das doses encaminhadas ao Amapá - 571.070 - o 
Estado já distribuiu aos municípios 563.737 
imunizantes, entre CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e 
Janssen. 
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