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Covid-19: Ivermectina será estudada no 
tratamento após sintomas de covid-19 no 
Reino Unido 
Link: https://bbc.in/3qs4SQ9    
Data da Detecção: 23/06/2021  
Fonte: CNN Internacional  
Local de Notícia: Internacional  
 

Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino 
Unido, estão testando o uso de ivermectina por 
pessoas com sintomas de covid-19. Mas atenção: 
eles apontam que seria prematuro recomendar 
ivermectina contra a doença causada pelo novo 
coronavírus. 

O estudo, chamado Principle, vai fazer uma 
comparação das pessoas que receberam o 
medicamento (que não tem eficácia comprovada 
contra covid-19) com pacientes que recebem os 
cuidados normais do sistema público de saúde 
britânico, o NHS (equivalente ao SUS brasileiro). 

A mesma pesquisa mostrou que azitromicina era 
ineficaz contra a covid. 

Mesmo sem ter eficácia comprovada contra a covid, 
a ivermectina se popularizou com a chegada da 
pandemia de covid-19: a partir do segundo 
semestre de 2020, ela passou a ser apontada como 
um possível tratamento contra o novo coronavírus, 
apesar da falta de evidências científicas suficientes 
para dar suporte a essa afirmação 

 

 

 

 

 

 

Tóquio bane bebidas alcoólicas na Olimpíada para 
conter Covid-19 

 
Link: https://bit.ly/3gV1WbT  
Data da Detecção: 23/06/2021  
Fonte: CNN Internacional  
Local de Notícia: Internacional  
 

Álcool, toques de mão e falar alto serão proibidos 

para o número reduzido de torcedores com 

ingressos olímpicos permitidos nas instalações, já 

que os organizadores admitem que a "sensação de 

comemoração" será limitada nos Jogos já adiados 

por um ano devido ao coronavírus. Os 

organizadores avançaram com os preparativos para 

as Olimpíada, ainda chamada de Tóquio 2020, 

apesar das fortes preocupações do público japonês 

de que hospedar competidores de todo o mundo 

poderia resultar em mais surtos de Covid-19. 

Fome atinge 690 milhões e ameaça outros 41 milhões no mundo, diz ONU 
Link: https://bit.ly/2SrtNXL     
Data da Detecção: 24/06/2021  
Fonte: CNN Internacional  
Local de Notícia: Internacional  
O Programa Mundial de Alimentação (PMA) da Organização das Nações Unidas (ONU) fez um alerta de que 41 milhões 

de pessoas estão próximas de entrar em uma situação de fome. Para resolver a situação, que afeta 43 países, seriam 

necessários, de acordo com o relatório, US$ 6 bilhões. No caso do Brasil, são 20 milhões de pessoas em situação de 

insegurança alimentar – ou seja que não têm as refeições garantidas diariamente. 

https://bbc.in/3qs4SQ9
https://bit.ly/3gV1WbT
https://bit.ly/2SrtNXL
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Manaus não registra mortes por Covid-19 
em 24 horas, pela primeira vez em sete 
meses 

 
 

Link: https://glo.bo/2SscGFh   
Data da Detecção: 23/06/2021 
Fonte: G1 Amazonas 
Local de Notícia: Nacional  
Pela primeira vez em sete meses, Manaus não 
registrou mortes por Covid-19 em 24 horas. A última 
vez em que a capital ficou sem registro de óbitos foi 
no dia 5 de novembro de 2020. Os dados foram 
divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde 
(FVS). 
O Estado contabiliza, até o momento, até esta terça-
feira (23), um total de 398.756 casos confirmados da 
doença, e 13.246 óbitos por Covid-19. Do total de 
casos confirmados, 184.704 são de Manaus 
(46,32%) e 214.052 do interior do estado (53,68%). 
Nas últimas 24 horas, foram confirmados 511 novos 
casos de Covid-19 em todo o Estado, totalizando 
398.756 casos da doença no Amazonas. Na capital, 
de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, não 
foi registrado nenhum sepultamento por Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacinação de crianças caiu entre 2018 e 
2020, segundo Ministério da Saúde 

 
 
Link: https://bit.ly/3h1RcHC  
Data da Detecção: 24/06/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

Dados do Ministério da Saúde mostram que a 
cobertura vacinal de imunizantes indicados para 
crianças caiu ano a ano entre 2018 e 2020. Segundo 
a pasta, as vacinas BCG, hepatite B (ambas para 
recém-nascidos), rotavírus humano, pneumocócica 
e poliomielite estão no topo da lista - todas devem 
ser administradas até os seis meses de idade, para 
evitar doenças fatais. 

Imunologistas consultados pela CNN apontam que 
o medo de reações adversas, as campanhas contra 
vacinas e a desinformação estão entre os motivos 
para a queda na cobertura vacinal. A pandemia de 
Covid-19 também pode ter contribuído para a 
diminuição da vacinação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Pessoas adiam vacinação contra Covid-19 para tentar escolher fabricante 

Link: https://bit.ly/3xWVI0T  
Data da Detecção: 24/06/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

Muitos pacientes buscam vacina da Pfizer e recusam receber doses de outros fabricantes. Mesmo 
com escassez de vacinas no Brasil, pessoas já autorizadas a receber a primeira dose da vacina 
contra Covid-19 estão adiando a vacinação porque querem escolher a marca do imunizante, 
mesmo com a recomendação das autoridades de saúde de que a população deve tomar a vacina 
disponível naquele momento. 

https://glo.bo/2SscGFh
https://bit.ly/3h1RcHC
https://bit.ly/3xWVI0T
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Relatório da SVS aponta aumento no 
número de casos de Leishmaniose 
Tegumentar no Amapá 

 
 
Link: https://bit.ly/3h3kghF  
Data da Detecção: 22/06/2021 
Fonte: Governo do Amapa 
Local de Notícia: Estadual  
 

Um relatório divulgado na última sexta-feira, 18, 
pela Unidade de Controle de Zoonoses da 
Superintendência de Vigilância em Saúde 
(SVS), aponta que a Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA) teve um aumento de 72,7% no 
número de casos confirmados no Amapá nos 
primeiros quatro meses de 2021 em comparação 
com o mesmo período do ano passado.  

De janeiro a abril deste ano foram registrados 361 
casos, enquanto que no mesmo período de 2020 
foram 209 pessoas confirmadas com a doença. 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), 
conhecida como "úlcera de bauru" ou "ferida 
brava", é uma doença infecciosa não contagiosa, 
causada por protozoários do gênero leishmania, 
transmitida de forma vetorial pelo mosquito palha. 

Rackel Barroso, médica veterinária e gerente do 
DEVS/SVS, avaliou uma das possibilidades do 
cenário que levou a este aumento. 

 

 

 

 

Com redução dos casos de covid-19, 
Governo do Amapá amplia horário do 
comércio e flexibiliza novas atividades 

 
Link: https://bit.ly/3h3kghF  
Data da Detecção: 21/06/2021 
Fonte: Governo do Amapa 
Local de Notícia: Estadual  

O Governo do Amapá adotou novas medidas de 
flexibilização de atividades para a retomada 
responsável e gradual das atividades econômicas e 
sociais. Entre elas, a ampliação do horário de 
funcionamento de atividades comerciais. O decreto 
com as medidas válidas até 6 de julho foi assinado 
pelo governador do Amapá, Waldez Góes, nesta 
segunda-feira, 21. 

O avanço na retomada das atividades foi possível 
após análise do boletim epidemiológico, que 
apresentou redução nos casos de infecção do novo 
coronavírus. O Amapá ocupa a classificação laranja 
de risco de infecção da doença, com 14 pontos na 
avaliação, que apresenta risco moderado para o 
novo coronavírus. 

O relatório aponta que nos últimos 14 dias houve 
redução de -36,09% no número de casos e de -
46.43% do número de óbitos por conta da doença. 
Além disso, a taxa de ocupação de leitos com 
pacientes acometidos pela covid-19 na rede pública 
estadual é de 52.67% para UTIs adultos e 46,7% para 
leitos clínicos adultos, de acordo com relatório da 
Central Estadual de Regulação. 
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