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Brasil passa EUA em proporção de pessoas completamente 
vacinadas, mas permanece atrás de Chile, Argentina e Cuba no 
ranking mundial 
 

Link: https://glo.bo/3HxPRo6  

Data da Detecção: 17/11/2021 

Fonte: G1 

Local de Notícia: Internacional  

 
Com mais de 125 milhões de pessoas vacinadas com duas doses ou com 

a dose única do imunizante, 59,4% da população brasileira já recebeu a proteção completa contra o coronavírus, como 

apontou o balanço mais recente do consórcio de veículos de imprensa -- os EUA têm 58,9% imunizados. contra o 

coronavírus, como apontou o balanço mais recente do consórcio de veículos de imprensa. Com mais de 200 milhões de 

habitantes, o Brasil tem avançado em sua campanha de vacinação, e nesta terça anunciou a aplicação de doses de reforço 

para todos os adultos, ainda permanece atrás de ao menos mais cinco nações latino-americanas na contagem proporcional 

de vacinados. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Paciente argentina curada do HIV é esperança para médicos 

no combate à Aids 

Link: https://bit.ly/327D3oh   

Data da Detecção:17/11/2021 

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional  

 
  A mulher argentina que está sendo chamada pelos médicos como 

paciente “Esperanza” representa um avanço nas pesquisas pela cura da 

Aids no mundo e anima pesquisadores de todo planeta. O grupo que analisou bilhões de células e tecidos dela e concluíram 

que há 8 anos a paciente estava em remissão. A descoberta cria expectativas para as 38 milhões de pessoas que vivem com 

o HIV. Um grupo de médicos de Harvard anunciou a descoberta em um grande encontro internacional de especialistas em 

HIV em março. Os especialistas revelaram que a paciente, cujo ex-namorado morreu de Aids, não tinha o vírus causador 

da doença. Existe outro caso emblemático de cura similar ao da argentina: o da norte-americana Loreen Willenbeg, de 67 

anos, que apresentou a remissão em 2020. 
 

Mortes diárias por Covid-19 atingem novo recorde na 

Rússia 

Link: https://bit.ly/3qPTMXI  
Data da Detecção: 18/11/2021 
Fonte:  CNN BRASIL 
Local de Notícia: Internacional  
 

No dia 4 de novembro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

fez um alerta de que a Europa é novamente o epicentro da 

pandemia. De acordo com a OMS, países da Europa e Ásia Central  apresentam diferentes níveis de implantação 

da vacinação contra a Covid-19. No comunicado, a organização diz que apenas 47% dos cidadãos da Europa e Ásia Central 

completaram o esquema vacinal. Enquanto oito países já ultrapassaram a cobertura de 70%, em dois países a taxa permanece 

abaixo de 10%. Segundo a OMS, nos locais onde a adesão à vacina é baixa – em países bálticos, da Europa Central e 

Oriental e nos Balcãs – as taxas de hospitalização são altas. 

 

 

https://glo.bo/3HxPRo6
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/17/vacinacao-contra-a-covid-brasil-passa-eua-em-taxa-de-totalmente-imunizados.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/16/covid-19-intervalo-da-dose-de-reforco-passa-de-seis-para-cinco-meses.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/16/covid-19-intervalo-da-dose-de-reforco-passa-de-seis-para-cinco-meses.ghtml
https://bit.ly/327D3oh
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mulher-com-hiv-pode-ter-sido-curada-da-infeccao-sem-tratamento-dizem-medicos/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mulher-com-hiv-pode-ter-sido-curada-da-infeccao-sem-tratamento-dizem-medicos/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/hiv/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/hiv/
https://bit.ly/3qPTMXI
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-update-on-covid-19-europe-and-central-asia-again-at-the-epicentre-of-the-pandemic
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-update-on-covid-19-europe-and-central-asia-again-at-the-epicentre-of-the-pandemic
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/vacina-covid-19/


 
 
 
 
 

 

Baixa adesão à vacinação de HPV contribui para aumento 
dos casos de câncer no útero 

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

Data da Detecção: 17/11/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional  

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou novamente 

todos os países para uma iniciativa que visa diminuir os casos de 

câncer de colo de útero até 2030. Apesar de ser uma doença evitável, 

tratável e com vacina disponível na rede pública de saúde, o Brasil tem incidência de 16 mil casos por ano, de acordo com 

o Instituto Nacional de Câncer (INCA). O câncer de colo de útero é o quarto tipo mais prevalente no Brasil e no mundo e 

o terceiro com maior grau de mortalidade no país.Para a Fundação do Câncer, um dos principais problemas no combate à 

doença é a baixa adesão à vacina contra HPV. As medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19 e o fechamento 

das escolas podem ter impactado na baixa adesão pela vacinação, segundo especialistas. Isso porque as principais 

campanhas, de acordo com a fundação, são feitas nas escolas públicas. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 Como aquecimento global pode estar por trás de 200 
mil casos de doença renal no Brasil 
 

Link: https://bbc.in/3wWSXNE  

Data da Detecção: 30/09/2021  

Fonte:  BBC BRASIL 

Local de Notícia: Nacional  

 
Um estudo que analisou dados de centenas de cidades 
brasileiras ao longo de 16 anos sugere que o aumento de 1 
grau Celsius na temperatura média pode elevar em quase 1% 

o risco de internações por doenças que afetam os rins. O um estudo feito pela Universidade de São Paulo (USP) e pela 
Universidade Monash, da Austrália avaliou os registros de saúde de 1.816 cidades brasileiras entre 2000 e 2015. No 
período, foram registradas mais de 2,7 milhões de internações relacionadas a problemas nesses órgãos, como pielonefrite 
(um tipo de inflamação), falência renal aguda e doença renal crônica. O trabalho, recém-publicado no periódico 
especializado The Lancet Regional Health - Américas, sugere que 7,4% de todas essas internações, ou 202 mil casos de 
crise renal, podem ser atribuídas diretamente ao aumento da temperatura. 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

 Apesar de liberação da prefeitura do Rio, Secretaria 
estadual de Saúde diz que máscaras em academias 
continuam obrigatórias; entenda 
 
Link: https://glo.bo/3Dpm4eZ  

Data da Detecção: 17/11/2021  

Fonte:  O Globo Rio 

Local de Notícia: Nacional 
 
Apesar do decreto da Prefeitura do Rio publicado nesta quarta-

feira que flexibiliza o uso de máscaras em academias, a obrigatoriedade da proteção facial em locais fechados está 
mantida pela Secretaria de Estado do Rio de Janeiro (SES). Em caso de choque entre as leis municipal e estadual, vale a 
regra mais restritiva, pontua a SES. O decreto, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, libera o acesso e a permanência de 
pessoas sem o uso de máscara nas academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico 
e pistas de patinação, desde que todos os ocupantes dos estabelecimentos estejam completamente vacinados. Os locais 
mencionados no decreto incluem, contudo, espaços fechados, onde, segundo resolução da SES, as máscaras ainda são 
obrigatórias.

https://bit.ly/3oGnUSz
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/organizacao-mundial-da-saude-oms/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/hpv/
https://bbc.in/3wWSXNE
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X21000971#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X21000971#!
https://glo.bo/3Dpm4eZ
https://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-do-rio-libera-uso-de-mascaras-em-academias-25279951


 
 Após ações do Governo do Amapá, casos da covid-19 começam 
a diminuir em Oiapoque 
 Link: https://bit.ly/30AGPFS  

Data da Detecção: 17/11/2021  

Fonte:  Diário do Amapá 

Local de Notícia: Estadual 

 
As ações de testagem em massa, intensificação da vacinação e barreiras 

sanitárias do Governo do Amapá ajudaram a conter a covid-19 no 

município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, extremo 

norte do estado. Com as ações desenvolvidas desde o início de outubro, o município voltou a apresentar estabilidade. 

As atividades são coordenadas pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Prefeitura de Oiapoque, Polícia 

Rodoviária Federal, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Exército Brasileiro. 

A intensificação da vacinação ocorreu em pontos estratégicos da cidade e em locais isolados, somente os dados registrados 

pelas equipes da SVS, entre os dias 1º de outubro e 10 de novembro, aplicou 1.240 doses de imunizantes Pfizer, AstraZeneca 

e Coronavac. 

 

Estado e municípios organizam 3ª dose da vacina contra covid para 
população em geral 

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

Data da Detecção: 17/11/2021  

Fonte:  Diário do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
 

O Ministério da Saúde (MS) autorizou nesta terça-feira (16) que 

estados e municípios ofertem a terceira dose, também chamada de 

dose de reforço, para a população em geral no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19. No 

Amapá, uma reunião entre governo estadual e prefeituras nesta quarta (17) define a nova organização da 

vacinação contra a Covid para o público a partir de 18 anos. O início da oferta da dose de reforço fica a critério 

dos municípios, mas, a expectativa é começar ainda neste mês, pois, o estado tem estoque de imunizantes para 

começar a nova fase da campanha  

 

 

Governo promove II Seminário de Monitoramento da 
Malária para ações de combate à doença 

Link: https://bit.ly/3DqhOMe  
Data da Detecção: 18/11/2021  
Fonte:  Portal do Governo do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 

Iniciou nesta quarta-feira, 17, a segunda edição do “Seminário de 

Monitoramento da Malária no Amapá”, promovido pelo Governo do 

Estado. A programação, que aborda o diagnóstico, tratamento e 

investigação da doença para o alinhamento de estratégias de combate, segue até sexta-feira, 19, no auditório do Museu 

Sacaca, em Macapá. Com a participação de profissionais da saúde dos 16 municípios do estado, a programação também 

inclui a primeira edição do “Encontro de Microscopistas” – especialistas no diagnóstico inicial da doença que atuam nas 

unidades de saúde. O Laboratório Central do Amapá (Laccen/AP) faz a formação e atualização das equipes. Coordenada 

pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), o evento atualiza os dados e mapas epidemiológicos relacionados a 

malária e as ações desenvolvidas nos municípios. A proposta é reforçar as estratégias já adotadas e elaborar novas ações 

para acelerar o processo de redução de casos até o combate da doença.   

https://bit.ly/30AGPFS
https://bit.ly/3ioMzJb
https://bit.ly/3DqhOMe
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