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Moderna começa testes em humanos de vacina 
contra HIV 

 
Link: https://bit.ly/2WaQwJ0    
Data da Detecção: 19/08/2021 
Fonte: UOL 
Local de Notícia: Internacional  
 

O laboratório norte-americano Moderna começou a 

testar nesta quinta-feira (19) uma vacina contra o HIV 

baseada na tecnologia do RNA mensageiro (mRna), o 

mesmo tipo da vacina anti-Covid. A fase 1 dos testes em 

humanos, publicada formalmente no registro do 

Instituto Nacional de Saúde (NIH) dos Estados Unidos, 

envolverá 56 pessoas que têm entre 18 e 50 anos e que 

não são portadoras do vírus. Como toda ação inicial, o 

estudo visa verificar a resposta imune e a segurança da 

aplicação. Essa primeira fase deve durar cerca de 10 

meses. Caso haja sucesso nessa primeira etapa, mais 

duas serão necessárias para que as agências sanitárias 

liberem a aplicação em humanos. 

Mundo supera 200 milhões de casos de covid-19 

 
 

 

 

 

 

Costa do Marfim registra primeiro caso de ebola 

desde 1994 

 

Link: https://bit.ly/37XllU3  
Data da Detecção: 15/08/2021  
Fonte:  CNN 
Local de Notícia: Internacional  
O Ministério da Saúde da Costa do Marfim confirmou 

neste domingo (15) o primeiro caso de Ebola no país 

desde 1994. O Institut Pasteur do país confirmou, por 

meio de exames, a Doença do Vírus Ebola em amostras 

coletadas de um paciente hospitalizado na capital 

comercial de Abidjan, depois de chegar da Guiné. As 

investigações iniciais revelaram que o paciente viajou 

para a Costa do Marfim por estrada e chegou a Abidjan 

na última quinta-feira (12). De acordo com as 

autoridades de saúde, o paciente foi internado em um 

hospital após apresentar febre e, atualmente, recebe 

tratamento. 

 
Com baixo índice de vacinação, mortes por Covid-19 batem recorde na África Ocidental 

Link: https://bit.ly/2WaXlKC 

Data da Detecção: 19/08/2021  
Fonte:  A Referência 
Local de Notícia: Internacional  
 
As mortes por Covid-19 na África Ocidental subiram 193% em um mês, segundo a OMS (Organização Mundial da 

Saúde). Na última semana, foram registrados na região mais de mil óbitos, um número recorde desde o início da 

pandemia.  A OMS destaca que alguns países da África Ocidental também estão enfrentando surtos de cólera, ebola 

e da doença de Marburgo. Uma situação que prejudica ainda mais a capacidade dos centros de saúde em atender 

a população.  

 

https://bit.ly/2WaQwJ0
https://bit.ly/37XllU3
https://bit.ly/2WaXlKC
https://areferencia.com/?s=covid
https://areferencia.com/africa/covid-19-na-africa-variante-delta-aumentou-mortes-em-43-numa-semana/
https://areferencia.com/africa/oms-confirma-primeiro-caso-de-marburgo-na-africa-ocidental/
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Covid-19: Queiroga anuncia 3ª dose para idosos e 

profissionais de saúde. 

 

Link: https://bit.ly/2XKrMbp  
Data da Detecção: 18/08/2021 
Fonte: A Gazeta 
Local de Notícia: Nacional  
 
O ministro da Saúde Marcelo Queiroga disse nesta 
quarta-feira (18) que, inicialmente, a terceira dose 
da vacina será aplicada em profissionais da saúde e 
idosos. Queiroga não informou quando a dose de 
reforço começará e disse que mais dados científicos 
são necessários. De acordo com Queiroga, o 
ministério já encomendou um estudo para avaliar a 
necessidade da terceira dose em pessoas que 
tomaram a CoronaVac. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) também autorizou 
estudos da terceira dose das vacinas da Pfizer e 
AstraZeneca. 

 

 

 

 

 

 
 
Frio avança pelo Brasil e 5 capitais têmabaixo de 

5ºC 

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

para conter variante Delta  

Governo confirma transmissão comunitária da 

variante delta da Covid-19 em Pernambuco 

 
Link: https://glo.bo/3AYI7Yh  
Data da Detecção: 18/08/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 
O governo de Pernambuco confirmou, nesta quarta-

feira (18), a transmissão comunitária da variante 

delta da Covid-19 no estado. A informação foi 

divulgada pelo secretário estadual de Saúde, André 

Longo, durante entrevista coletiva no Palácio do 

Campo das Princesas, no Recife. Esse tipo de 

transmissão fica caracterizado quando não é 

possível saber quem passou a doença. Até 

então, sete casos da variante delta haviam sido 

confirmados em Pernambuco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil registra queda de 9,9% nas mortes por Covid-19 na última semana 

Link: https://bit.ly/3z7YwJi  

Data da Detecção: 20/08/2021 

Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 
Nos últimos sete dias, de 13 a 19 de agosto, o Brasil registrou 209.145 casos novos de Covid-19 e 5.746 mortes em decorrência 

da doença. Isso significa que, em comparação com a primeira semana de agosto, do dia 1 ao 7, o país registrou queda de 10,5% 

nas novas infecções e de 9,9% nas mortes pelo coronavírus. Análise é da CNN Brasil com base no acompanhamento das 

divulgações diárias dos dados da Covid-19 pelo Ministério da Saúde. 

 

https://bit.ly/2XKrMbp
https://glo.bo/3AYI7Yh
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/08/12/primeiros-casos-da-variante-delta-da-covid-sao-registrados-em-moradores-de-pe-estado-investiga-transmissao-comunitaria.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/08/12/primeiros-casos-da-variante-delta-da-covid-sao-registrados-em-moradores-de-pe-estado-investiga-transmissao-comunitaria.ghtml
https://bit.ly/3z7YwJi
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Governo do Amapá confirma oito casos de covid-

19 em navio com tripulantes filipinos

 

Link: https://bit.ly/3gjatV4  
Data da Detecção: 18/08/2021 
Fonte: Portal Governo Amapá. 
Local de Notícia: Estadual  
 
Nesta quarta-feira, 18, o Governo do Amapá 
confirmou oito casos de covid-19 no navio de cargas 
Seabiscuit, fundeado na orla de Macapá desde 16 de 
agosto. Para obter os resultados, a 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) 
realizou testagem e coleta de amostras nos 
tripulantes que têm nacionalidade filipina. Dos oito 
estrangeiros confirmados com covid-19, um teve 
óbito registrado no dia 16 de agosto, ainda no navio; 
e dois foram encaminhados para o Centro Covid-HU, 
após avaliação médica. O restante da tripulação do 
Seabiscuit ficará em quarentena por ao menos 14 
dias, sob acompanhamento diário da SVS. As 
tratativas para a repatriação e traslado do corpo do 
filipino que foi a óbito são acompanhadas pela 
Anvisa e Polícia Federal. 

 

 

 

 

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

Governo realiza campanha de vacinação contra 

covid-19 em 15 cidades do Amapá 

 
Link: https://bit.ly/2XIc7tc  
Data da Detecção:  
Fonte: Portal Governo Amapá. 
Local de Notícia: Estadual  
 
O Governo do Amapá e as prefeituras realizam uma 

campanha de vacinação contra a covid-19 em 15 

municípios no sábado, 21, para imunizar cada vez 

mais amapaenses. Cada ponto de vacinação 

terá cronograma de atendimento e público-alvo 

definidos pela organização do mutirão.  A Unidade 

de Imunobiológicos da Superintendência de 

Vigilância em Saúde (SVS) estima que mais de 10 mil 

doses das vacinas estarão disponíveis para as 15 

cidades neste dia. Equipes de profissionais do 

Governo do Amapá vão aplicar as vacinas das 9h às 

21h em cinco pontos de imunização. Na 

Universidade Federal do Amapá (Unifap) e na 

Universidade do Estado do Amapá (Ueap), na 

capital, serão atendidas, exclusivamente, pessoas 

de 17 anos sem comorbidades - iniciando a 

imunização deste público. 
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