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ONU alerta que mudanças climáticas ameaçam 118 

milhões de pessoas na África 
Link: https://glo.bo/3C9Xr5e  

Data da Detecção: 19/10/2021  

Fonte:  O Globo  

Local de Notícia: Internacional 

Relatório aponta para vulnerabilidade desproporcional de indivíduos em 

extrema pobreza expostos a secas, enchentes e calor extremo no 

continente. Mais de 100 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza estão ameaçadas pela aceleração do 

aquecimento global na África, onde as poucas geleiras existentes desapareceriam até 2040, disse a Organização das 

Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira. Em um relatório sobre o estado do clima da África em 2020, divulgado menos de 

duas semanas antes da abertura da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-26) em Glasgow, 

na Escócia, a ONU adverte sobre a vulnerabilidade desproporcional da África e enfatiza que a mudança climática 

contribuiu para o aumento da insegurança alimentar, da pobreza e do deslocamento populacional no continente no ano 

passado. 

 

EUA autorizam doses de reforço para Moderna e Janssen 

e mistura de vacinas 
Link: https://bit.ly/3B0kOwZ  

Data da Detecção: 22/10/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional  

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos 

Estados Unidos, Dra. Rochelle Walensky, endossou a recomendação para 

doses de reforço das vacinas contra o coronavírus da Moderna e da Johnson & Johnson (Janssen) na quinta-feira (21), 

permitindo que milhões de norte-americanos comecem a receber uma nova dose dos imunizantes. O CDC realinhou sua 

recomendação existente para a terceira aplicação da vacina da Pfizer, colocando os reforços administrados com os 

imunizantes da Moderna e da Pfizer na mesma categoria. 

 

Moscou adotará medidas de lockdown para conter alta 

da Covid-19  
Link: https://bit.ly/3m4wtqb  

Data da Detecção: 21/10/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional 

Rússia registrou recorde de mortes e novos casos de infecções pelo 

coronavírus em 24 h. Moscou voltará a adotar medidas de lockdown a 

partir do dia 28 de outubro para combater uma alta nos casos de Covid-

19, disse o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, nesta quinta-feira (21). Todas as lojas, bares e restaurantes sendo 

obrigados a fechar, exceto aqueles que vendem bens essenciais, como supermercados e farmácias, informou o prefeito.O 

presidente russo, Vladimir Putin, aprovou na quarta-feira o fechamento dos ambientes de trabalho por uma semana, 

entre 30 de outubro e 7 de novembro, e disse que líderes regionais poderão adotar outras medidas da maneira que 

quiserem. 

https://glo.bo/3C9Xr5e
https://bit.ly/3B0kOwZ
https://bit.ly/3m4wtqb


 
Pfizer diz que dose de reforço de sua vacina tem 95,6% 

de eficácia contra Covid.                                                                                                                    
Link: https://bit.ly/3E5lzqj  

Data da Detecção: 21/10/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional  
Estudo randomizado realizado com mais de 10 mil pessoas de 16 a mais 

de 65 anos mostrou mesmo grau de eficácia em todas as faixas etárias, 

durante predomínio da delta. Estudo divulgado nesta quinta-feira (21) 

mostrou que a dose de reforço da vacina contra Covid-19 da 

Pfizer/BioNTech mostrou eficácia de 95,6% contra infecção pelo SARS-

CoV-2. O estudo foi realizado pelos próprios laboratórios Pfizer e BioNTech. Os resultados foram de um estudo 

randomizado realizado com mais de 10.000 pessoas com 16 anos ou mais, parte delas tomando a vacina contra Covid-19 

e a outra parte recebendo placebo durante um período em que delta foi a cepa prevalente. Para obter o número de 

95,6%, os pesquisadores compararam quantas pessoas no grupo de reforço receberam a vacina com o número de pessoas 

no grupo de placebo que contraíram o vírus). 

Incor pede autorização à Anvisa para estudos clínicos 

de vacina em spray nasal 
Link: https://bit.ly/3m3y2Vb  

Data da Detecção: 21/10/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional  
O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo (Incor/USP) realizou, nesta quinta-feira (21), o pedido de 

autorização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para início dos estudos clínicos de fases 1 e 2 de uma 

candidata a vacina contra a Covid-19 administrada em spray nasal. Os ensaios pré-clínicos, realizados com a utilização de 

animais, mostraram que aqueles imunizados com a candidata a vacina apresentaram altos níveis de anticorpos do tipo 

IgA e IgG, além de uma resposta celular protetora. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Em Manaus, 84% dos internados em UTI por Covid-19 não 

se vacinaram 
Link: https://bit.ly/3pswvtX  

Data da Detecção: 21/10/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional 

Mais de 80% dos pacientes internados com Covid-19 em leitos de UTI em 
Manaus não tomaram nenhuma dose da vacina contra a doença ou estão com o esquema vacinal incompleto. Os dados 
são da Secretaria da Saúde do estado. Até terça-feira (19), dos 45 pacientes internados pela doença em hospitais da capital 
amazonense, 62,2% não tinham tomado nenhuma dose de vacina. Somente em leitos de UTI, dos 26 internados, 84,6% 
não tomaram nenhuma dose ou não procuraram a segunda aplicação da vacina. Nos leitos de enfermaria, do total de 19 
pacientes internados, 9 não tomaram nenhuma dose, 5 estão com apenas uma dose e outros 5 completaram o esquema 
vacinal, com a dose única ou as duas doses. 

https://bit.ly/3E5lzqj
https://bit.ly/3m3y2Vb
https://bit.ly/3pswvtX


 
 

AP decreta calamidade pública em arquipélago no Rio 
Amazonas invadido pelo água do mar                                                                               
Link: https://glo.bo/2Zd1Tl4  
Data da Detecção: 22/10/2021  
Fonte:  G1 Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
Foi decretada situação de calamidade pública na região do Arquipélago 

do Bailique, no litoral do Amapá, onde a população sofre com o avanço 

da água salgada no Rio Amazonas limitando a oferta de água potável para os ribeirinhos. O anúncio do decreto foi feito 

na noite de quinta-feira (21) pelo governador Waldez Góes. Os efeitos do decreto valem por 180 dias e contemplam a 

região do Bailique, distrito de Macapá, e áreas dos municípios de Amapá e Itaubal também prejudicadas pelo fenômeno, 

onde além da água salgada, convivem com o risco de erosão das encostas. 

Incidência de focos de calor sobe 72% em 24 horas no 
Amapá, aponta meteorologia 
Link: https://glo.bo/3B5h8Kj  
Data da Detecção: 21/10/2021  
Fonte:  G1 Amapá 

Local de Notícia: Estadual                                                                                   

O Amapá registrou alta de 72,7% nos focos de incêndio nas últimas 24 
horas - entre quarta-feira (20) e quinta-feira (21) - segundo o Núcleo de 
Hidrometeorologia (NHMet) do Instituto de Pesquisas Científicas do 

Estado (Iepa). Nesse período, a temperatura máxima na capital Macapá atingiu 35,1 graus. De acordo com o boletim, a 
variação de focos de calor nos dois dias, saltou de 264 para 456. Os maiores números ocorreram na capital, que registrou 
29% dos casos, e no município de Tartarugalzinho, no Centro do estado, que teve 15% do total. A alta em outubro não é 
por acaso, já que o mês é considerado o mais quente do ano no Amapá. A temperatura, ainda de acordo com o NHMet, 
deve ultrapassar os 35 graus e a sensação térmica pode superar os 50 graus. 

Governo orienta municípios sobre novo intervalo entre 

doses da vacina AstraZeneca 
Link: https://bit.ly/3b6Nv0o  

Data da Detecção: 19/10/2021  

Fonte:  Portal Amapá 

Local de Notícia: Estadual                                                                            

Ministério da Saúde anunciou a redução de 12 para 8 semanas no intervalo 

entre a primeira e a segunda dose da vacina. O Governo do Amapá está 

orientando todas as prefeituras sobre a nova nota técnica do Ministério da 

Saúde (MS) que anunciou a redução de 12 para 8 semanas no intervalo entre 

a primeira e a segunda dose da vacina AstraZeneca. A Superintendência de 

Vigilância em Saúde do Amapá ( SVS), órgão responsável pela distribuição do 

imunizante, verifica o estoque para que todos os municípios estejam 

abastecidos com vacina e o novo intervalo seja adotado com segurança. "Já orientamos todos os municípios sobre a nova 

normativa, deixamos claro que não haverá problema na distribuição das doses", frisou Dorinaldo Malafaia 

superintendente da SVS no Amapá..

https://glo.bo/2Zd1Tl4
https://glo.bo/3B5h8Kj
https://bit.ly/3b6Nv0o
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