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Holanda impõe lockdown parcial para conter alta de 

casos de Covid-19 

Link: https://bit.ly/3kQPD1Z  

Data da Detecção: 12/11/2021 

Fonte: CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional  

 
A Holanda vai impor o primeiro lockdown parcial da Europa 

Ocidental desde o verão do continente neste fim de semana, em 

uma tentativa de conter o aumento de casos de Covid-19, informou 

a agência estatal NOS nesta sexta-feira (12).Bares, restaurantes e o 

comércio não essencial serão condenados a fechar às 19h por pelo menos três semanas a partir deste sábado (13). As pessoas 
serão incentivadas a trabalhar de casa o tanto quanto possível, e não será permitida a presença de público em eventos 
esportivos nas próximas semanas. Entretanto, escolas, teatros e cinemas vão permanecer abertos. Novas infecções por 
coronavírus no país de 17,5 milhões de habitantes aumentaram rapidamente depois que as medidas de distanciamento 
social foram abandonadas no fim de setembro e atingiram um recorde diário de 16.300 nesta quinta-feira (11). 
__________________________________________________________________________________________________ 

Afeganistão: saúde pública à beira do colapso com fim 

do financiamento estrangeiro 

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

Data da Detecção:10/11/2021 

Fonte:  UOL NOTICÍAS 

Local de Notícia: Internacional  

 
 A interrupção abrupta da ajuda financeira internacional para o 

desenvolvimento, no Afeganistão, tem levado o sistema de saúde pública do país à beira do colapso. É o que mostra um 

relatório do hospital público Wazir Akbar Khan, na capital Cabul. Os hospitais afegãos estão sem aquecimento 

nem eletricidade, e os médicos não recebem salários há meses. Quase 2.300 hospitais e clínicas afegãs que dependiam de 

financiamento estrangeiro estão agora no limite. Apenas 17% deles funcionam na integralidade e mais da metade carece de 

medicamentos essenciais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 

 

Covid: como a Alemanha perdeu controle 

sobre pandemia de coronavírus 

Link: https://bbc.in/3omnII6  
Data da Detecção: 12/11/2021 
Fonte:  BBC BRASIL 
Local de Notícia: Internacional  
 

Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-

19, a Alemanha registrou, recentemente, mais de 50 mil 

casos diários da doença. 

De acordo com o Instituto Robert Koch, a agência pública de controle e prevenção de doenças, 50.196 infecções foram 

confirmadas na quarta-feira (10/11), tornando a Alemanha o país europeu com o maior número de contágios diários.  A 

força com que esta quarta onda de Covid-19 atinge a Alemanha tem disparado o alerta não só dos agentes de saúde, mas 

também políticos e econômicos. A vacinação insuficiente contra Covid-19 é vista como a principal causa do aumento de 

casos da doença. 

https://bit.ly/3kQPD1Z
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/policia-da-holanda-interrompe-protesto-anti-lockdown-em-dia-de-eleicao/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/caos-e-incerteza-europa-se-prepara-para-o-segundo-inverno-em-meio-a-pandemia/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/caos-e-incerteza-europa-se-prepara-para-o-segundo-inverno-em-meio-a-pandemia/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/em-meio-a-recordes-de-covid-berlim-proibe-pessoas-nao-vacinadas-em-restaurantes/
https://bit.ly/3CaNaVy
https://bbc.in/3omnII6


 
Fiocruz alerta para aumento de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave em crianças 

 Link: https://bit.ly/3on3dLf  

Data da Detecção: 12/11/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional  

 
O Boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) nesta quinta-feira (11), destaca o aumento de casos de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças entre 0 e 9 anos de idade. Nessa faixa-etária, houve uma alta 

significativa do vírus sincicial respiratório (VRS), com registros semanais superiores aos observados para a Covid-19. Entre 

as crianças, são registrados entre 1.200 e 1.500 casos semanais de SRAG, valores similares ao pico de julho de 2020. O 

VRS é um dos principais agentes de infecção aguda nas vias respiratórias e pode afetar os brônquios ou pulmões. Desde o 

mês de julho os pesquisadores apontam um aumento gradual de casos positivos para outros vírus respiratórios, como 

Rinovírus, Adenovírus, Bocavírus e Parainfluenza 4. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Consumo de álcool deixa marcas genéticas 

que podem causar câncer de esôfago 

Link: https://bit.ly/3n9ADxr  

Data da Detecção: 12/11/2021  

Fonte:  CNN BRASIL 

Local de Notícia: Nacional  

 
Pesquisadores do Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

detectaram que o álcool deixa marcas físicas nas células do 

esôfago, que podem causar o tipo mais frequente de câncer 

no órgão, o carcinoma epidermoide. A pesquisa examinou 

552 genomas de pacientes com câncer de esôfago de oito países (Brasil, China, Irã, Japão, Kenya, Malawi, Reino Unido e 

Tanzânia) durante cinco anos. A partir do material coletado, que incluiu amostras de tecido infectado e de sangue dos 

pacientes, os pesquisadores procuraram pela chamada “assinatura mutacional”, que é um padrão específico de mutações no 

DNA de alguns tipos de câncer. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ministério da Agricultura descarta suspeita de 

vaca louca no RJ e fala em DCJ 

Link: https://bit.ly/30haRis  

Data da Detecção: 11/11/2021  

Fonte:  CNN BRASIL  

Local de Notícia: Nacional 
 
Duas infecções neurodegenerativas que a Fiocruz investiga 
no Rio de Janeiro são suspeitas da Doença de Creutzfeldt-
Jakob (DCJ), diz o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa). Em um primeiro momento, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) havia informado que se tratavam 
de suspeitas de Encefalopatia Espongiforme Bovina, conhecida popularmente como doença da vaca louca. No entanto, 
considerando aspectos clínicos e radiológicos, a fundação explicou em um segundo momento que as suspeitas se 
concentram sobre a DCJ. Sobre a DCJ, o Mapa diz que “a doença ocorre, na maioria dos casos, de forma esporádica e tem 
causa e fonte infecciosas desconhecidas”. A pasta diz ainda que, “desta forma, os casos suspeitos não têm relação com 
consumo de carne bovina ou subprodutos contaminados com Encefalite Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como 
doença da ‘Vaca Louca’”. Já a Fiocruz diz “que os dois  pacientes internados para investigação de Encefalopatia 
Espongiforme Bovina (‘doença da vaca louca’) estão com suspeita da forma esporádica da Doença de Creutzfeldt-Jakob 
(DCJ), considerando os aspectos clínicos e radiológicos”.  

https://bit.ly/3on3dLf
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/fundacao-oswaldo-cruz-fiocruz/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/fundacao-oswaldo-cruz-fiocruz/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19/
https://bit.ly/3n9ADxr
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/instituto-nacional-do-cancer-inca/
https://bit.ly/30haRis
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/fiocruz/


 
 

 Força-tarefa de saúde do Governo do Amapá imuniza e 
testa ribeirinhos do Bailique para covid-19  
 

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

Data da Detecção: 10/11/2021  

Fonte:  Portal SVS Amapá 

Local de Notícia: Estadual 

 
Uma força-tarefa do Governo do Estado levou ações de saúde e cidadania, 

além de água potável para o Arquipélago do Bailique, região atingida pelos 

fenômenos naturais da salinização das águas do Rio Amazonas e das Terras 

Caídas. Uma das ações foi coordenada pela Superintendência de Vigilância 

em Saúde (SVS), que levou as equipes de imunização para vacinação da população e a equipe clínica para a busca ativa de 

casos da covid-19. No total, foram imunizadas 582 pessoas, sendo aplicadas 100 doses de Tríplice viral, 100 de Influenza, 

81 doses de DT, 124 doses de Hepatite B, 50 doses de Febre Amarela e 127 doses da vacina Astrazeneca contra a covid-

19. Durante a ação, também foi realizada a busca ativa de casos da covid-19, realizados 41 testes rápidos antígeno que 

detecta a presença do vírus no organismo em torno de 15 minutos, todos os testes deram negativos para a doença. 

 

 Vacinação nas escolas do Governo do Amapá aplica 

mais de 9 mil doses 

 
Link: https://bit.ly/3om4an2  

Data da Detecção: 11/11/2021  

Fonte:  Portal do Governo do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
 

O Governo do Estado realizou uma grande ação de vacinação voltada para o público adolescente, comunidade escolar e 

trabalhadores da educação, realizada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) em parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação (Seed). Nas escolas de Macapá e Santana 9.035 doses de cinco tipo de imunizantes foram aplicados 

durante quatro dias de ação, 27 de outubro e 8, 9 e 10 de novembro. 

A vacinação é mais uma etapa do planejamento do Governo do Amapá para o retorno seguro às aulas 100% presenciais.  

Os imunizantes aplicados eram prioridade para o público jovem, ou seja, adolescentes com idade igual ou superior a 12 

anos, entretanto, também foi aberta para toda a comunidade escolar, foram aplicadas 2.490 doses de Influenza, 2.143 de 

Tríplice Viral (caxumba, rubéola e sarampo), 3.523 Pfizer (Covid-19), 672 doses de HPV e 207 doses de Meningo ACWY. 

 

 

Amapá concorre à premiação nacional por trabalho 

de controle da covid-19 em navios estrangeiros. 

Link: https://bit.ly/3Fbioy4  
Data da Detecção: 08/11/2021  
Fonte:  Portal do Governo do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 

O trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado para conter casos 
de covid-19 em navios estrangeiros que ficaram fundeados no Rio Amazonas em frente a Macapá está concorrendo a uma 
premiação nacional, juntamente com outras quatro iniciativas de outros estados. As ações para controlar navios 
estrangeiros foram comandadas pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), setor ligado à 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). O trabalho, que se encaixa na categoria inovação do VI Encontro Nacional 
da Rede Cievs, que acontece em Brasília-DF, de 8 a 12 de novembro, consiste na detecção e monitoramento de surto da 
covid-19 em tripulantes de cargueiros em portos do Estado do Amapá. 

https://bit.ly/3oqhruK
https://bit.ly/3om4an2
https://bit.ly/3Fbioy4
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