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Casos da variante Delta dobram a cada semana na 
França 

 
Link: https://bit.ly/3xy0mm1  
Data da Detecção: 08/07/2021  
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional  

Os casos da variante Delta da Covid-19, identificada 
pela primeira vez na Índia, dobram a cada semana 
na França. De acordo com o porta-voz do governo 
francês Gabriel Attal, uma 4ª onda da pandemia 
pode atingir o país em breve. As contaminações pela 
cepa já representam 40% das novas infecções. A 
situação mais crítica é na região da capital Paris. 
Com esse agravamento, autoridades consideram 
tornar a vacinação obrigatória para profissionais de 
saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agência americana altera indicação de 
tratamento para Alzheimer; entenda o que 
muda. 

 
Link: https://glo.bo/36FbwK9  
Data da Detecção: 08/07/2021  
Fonte:  Internacional  
Local de Notícia: Internacional  
Após 18 anos sem avanços na área de tratamentos, a 
doença de Alzheimer finalmente teve um novo remédio 
aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA), a 
agência regulatória dos Estados Unidos. O 
aducanumabe, desenvolvido pelas farmacêuticas Biogen 
e Eisai, foi liberado em terras americanas no início de 
junho de 2021, mas uma nova decisão divulgada na 
quinta-feira (8) indica que o número de pessoas que 
poderá se beneficiar dessa terapia será bastante 
reduzido. Mas uma mudança na bula feita em julho 
reduz significativamente o público-alvo dessa nova 
opção terapêutica: a agência americana agora determina 
que o aducanumabe está indicado apenas para os 
pacientes com os sintomas mais leves, que afetam a 
memória e a capacidade de raciocínio. 

 

 

África tem pior semana desde início da pandemia da covid-19, diz OMS 
Link: https://bit.ly/3hMebXe  
Data da Detecção: 09/07/2021  
Fonte: UOL Noticias  
Local de Notícia: Internacional  

Nairóbi, 8 jul (EFE).- A África registrou na semana passada seus piores números desdeo início da pandemia da 
covid-19, após um aumento significativo de casos por setesemanas consecutivas por conta da terceira onda 
dominada pela variante delta,informou nesta quinta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
"A África acaba de marcar a semana de pandemia mais terrível até agora. Mas o piorainda está por vir, já que a 
terceira onda continua ganhando terreno e velocidade", alertouo diretor regional da OMS para a África, 
Matshidiso Moeti, em uma conferência deimprensa virtual. 
O continente enfrenta uma preocupante terceira onda que já começou em pelo menos 23dos 55 Estados-
membros da União Africana (UA) - como Quênia, Moçambique, Namíbiae Uganda-, e em 13 deles os dados 
revelam que é "mais grave" do que a anterior. 

https://bit.ly/3xy0mm1
https://glo.bo/36FbwK9
https://bit.ly/3hMebXe
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Butantan confirma que testes clínicos da 
Butanvac começarão na sexta-feira (9)

 
Link: https://bit.ly/3AVO755  
Data da Detecção: 08/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 
O Instituto Butantan, de São Paulo, confirmou nesta 
quinta-feira (8) que os testes clínicos da Butanvac, vacina 
contra a Covid-19, terão início nesta sexta-feira (9). A 
notícia acontece no dia seguinte à autorização para os 
testes ser informada pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Até o momento, a Butanvac, nova 
aposta do Butantan para ampliar a vacinação contra o 
vírus no Brasil e na América Latina, só foi testada em 
animais. Com a autorização, começarão as testagens em 
seres humanos. O imunizante será aplicado em duas 
doses, com um intervalo de 28 dias entre cada uma 
delas. O estudo deve ser realizado no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pela 1ª vez na pandemia, Amazonas tem um dia 
sem registro de morte por Covid-19 

 
 
Link: https://bit.ly/2SY25SA  
Data da Detecção: 06/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 
O Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19 
nesta terça-feira (6), segundo dados divulgados pelo 
governo local. É a primeira vez que isso ocorre em 16 
meses de pandemia. No período, o estado assistiu a 
crises severas, como o cenário de falta de oxigênio em 
janeiro, com estatísticas elevadas de mortalidade. Os 
dados de óbitos causados pela doença vêm em queda 
desde o fim de fevereiro, após o pico recorde. O início do 
ano foi o período de alta da doença na região. Em 30 de 
janeiro, por exemplo, foram registradas 225 mortes no 
Amazonas pela Covid-19. A média, em seu ponto mais 
elevado, chegou a ficar em 149 mortes por dia, em 4 de 
fevereiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio mantém vacinação cruzada contra a covid-19 para grávidas 

Link: https://bit.ly/3hMMGwU  
Data da Detecção: 09/07/2021 
Fonte: Agencia Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

O estado e a cidade do Rio de Janeiro continuarão com a vacinação cruzada, também chamada de 
intercambialidade entre vacinas, que utiliza dois tipos diferentes de imunizantes para as grávidas. O procedimento 
vale para as mulheres que foram imunizadas com a primeira dose da vacina Oxford/AstraZeneca. Por meio da 
Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), informou que, 
neste momento, vai manter a deliberação conjunta pactuada com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde 
(Cosems) sobre a vacinação cruzada em gestantes.  “A medida foi tomada após consulta ao grupo de apoio técnico 
de especialistas e epidemiologista da secretaria e do comitê científico da prefeitura do Rio de Janeiro. Além disso, 
os estados têm autonomia para tomar suas decisões, após pactuação bipartite”, informou, em nota. 

https://bit.ly/3AVO755
https://bit.ly/2SY25SA
https://bit.ly/3hMMGwU
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Governo do Amapá inicia força tarefa para 
atualizar números de vacinados no estado 

 
 
Link: https://bit.ly/3qYMI92  
Data da Detecção: 07/07/2021 
Fonte: Diario do Amapa 
Local de Notícia: Estadual  
Na manhã desta quarta-feira, 7, os 20 digitadores 

contratados e treinados pelo Governo do Amapá, 

iniciaram a tarefa de auxiliar os municípios amapaenses 

na atualização dos dados da vacinação no Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização. O 

primeiro município a receber o auxílio é Macapá, que 

tem a maior demanda de fichas cadastrais represadas. 

Na prática, os dados sobre o número de pessoas 

vacinadas no estado é desconhecido até que os 

municípios tenham realizado a atualização e, como a 

demanda é muito grande e a estrutura das imunizações 

municipais são limitadas, este é mais um suporte que o 

governo estadual está ofertando às prefeituras para 

avançar na vacinação do povo amapaense. Alan Sousa 

Tavares, da Central de Armazenamento e Distribuição de 

Imunológicos (Cadi/SVS) e suporte técnico do SIPNI, foi o 

responsável pelo treinamento dos novos digitadores que 

já entraram em ação. 

 

 

 

 

 

 

Covid-19: 5 dos 16 municípios do Amapá já 
vacinam quem tem idade a partir de 18 
anos 

 
Link: https://glo.bo/36q3ODp  
Data da Detecção: 08/07/2021 
Fonte: G1 Amapá 
Local de Notícia: Estadual  
Cinco dos 16 municípios do Amapá já ofertam as vacinas 

contra a Covid-19 para o público em geral, a partir do 18 anos. 

Nenhum deles é a capital. São eles: Cutias, Serra do Navio, 

Mazagão, Itaubal e Ferreira Gomes. Cutias foi o primeiro a 

ofertar o imunizante para os moradores que estavam fora dos 

grupos prioritários, no dia 21 de junho. Na mesma semana, 

Serra do Navio, Mazagão e Itaubal também convocaram o 

público em geral para a vacinação. A prefeitura de Ferreira 

Gomes informou ao G1 que passa a atender nesta quinta-feira 

(8) os residentes do município a partir dos 18 anos. São 11 

municípios que atendem a faixa-etária iniciada entre 18 e 30 

anos. A maioria das prefeituras do interior ainda realiza busca 

ativa em diversas comunidades para atingir o público que não 

tomou a 1ª dose do imunizante. 
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