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Pfizer diz que pílula contra Covid-19 reduz risco de 

hospitalização e morte em 89%. 
Link: https://bit.ly/3EZU4PY  

Data da Detecção: 14/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional 

Farmacêutica afirma que espera que o medicamento consiga conter a 

atividade de variantes, como a Ômicron. Os dados mais atualizados da Pfizer sobre seu tratamento experimental com 

uma pílula contra a Covid-19 mostraram que o medicamento reduz o risco de hospitalização ou morte pela doença em 

89% se administrado a adultos dos grupos de risco poucos dias após seus primeiros sintomas, anunciou a empresa em um 

comunicado à imprensa nesta terça-feira (14).A Pfizer espera poder eventualmente oferecer os comprimidos, chamados 

de Paxlovid, para as pessoas tomarem em casa antes de ficarem doentes a ponto de precisarem ir ao hospital. Após um 

mês de acompanhamento dos voluntários, o estudo relatou cinco hospitalizações e nenhuma morte entre 697 pessoas 

que receberam o medicamento nos primeiros três dias de sintomas. Todos os adultos neste estudo não foram vacinados 

contra a Covid-19. 

Quase 33 mil pessoas confinadas por horas nas Canárias 

pelas emissões de gases do vulcão. 
Link: https://bit.ly/3GNHDXX  

Data da Detecção: 14/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional  

Cerca de 33.000 habitantes da ilha espanhola de La Palma, no arquipélago 

das Canárias, precisaram se isolar em suas casas durante algumas horas por 

causa dos gases tóxicos emitidos pelo vulcão Cumbre Vieja, em erupção há 

quase três meses. O governo regional ordenou "o confinamento da população (nas comunas de) Los Llanos de Aridane, 

El Paso e Tazacorte pela situação da qualidade do ar extremamente desfavorável, por dióxido de enxofre" associado a 

outras emissões da atividade vulcânica. No início da tarde, pouco antes das 14h00 (horário local), as autoridades 

levantaram a ordem "devido à melhoria da qualidade do ar". 

Reino Unido tem primeira morte por variante ômicron 

da Covid-19 
Link: https://bit.ly/2ZOIBmP  

Data da Detecção: 02/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional 

Somente no domingo (12), 1.239 novos casos da ômicron foram 

confirmados no país, elevando o total detectado para 3.137 – 65% a mais 

que os 1.898 acumulados até o dia anterior. O Reino Unido registrou ao 

menos uma morte por Covid-19 ligada à variante ômicron do coronavírus, 

informou nesta segunda-feira (13) o primeiro-ministro Boris Johnson. Este é o primeiro caso conhecido de morte pela 

ômicron no mundo. Somente no domingo (12), 1.239 novos casos da ômicron foram confirmados no país, elevando o 

total detectado para 3.137 – 65% a mais que os 1.898 acumulados até o dia anterior. O Reino Unido detectou os primeiros 

casos da variante no país em 27 de novembro. 

https://bit.ly/3EZU4PY
https://bit.ly/3GNHDXX
https://bit.ly/2ZOIBmP


 
Anvisa notifica fronteiras e aeroportos para exigirem 

passaporte da vacina  
Link: https://bit.ly/3dVHe9i  

Data da Detecção: 13/12/2021  

Fonte:  Exame 

Local de Notícia: Nacional  
A Anvisa disse ter notificado seus postos de fronteira, especialmente em 

aeroportos que recebem voos internacionais. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta segunda-feira que iniciou o 

cumprimento imediato de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determina a cobrança do comprovante de 

vacinação contra a covid-19 de viajantes que entram no país. Para isso, a Anvisa disse ter notificado seus postos de 

fronteira, especialmente em aeroportos que recebem voos internacionais. "A Anvisa iniciou a cobrança do comprovante 

de vacinação, ao mesmo tempo em que realiza as avaliações pontuais para os casos em que o viajante possa ser 

prejudicado pela mudança de regras entre o período de seu embarque e de sua chegada ao Brasil", disse a agência 

sanitária em nota publicada em seu site.  

 Anvisa autoriza uso da vacina da Pfizer em crianças de 

5 a 11 anos no Brasil 
Link: https://bit.ly/3m9AqJW  

Data da Detecção: 16/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional  
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso da 

vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade no 

Brasil. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (16) após avaliação técnica do pedido submetido pela farmacêutica no 

dia 12 de novembro. A dosagem da vacina para esta faixa etária será ajustada e menor (um terço) que aquela utilizada 

por maiores de 12 anos. Segundo a Anvisa, a proposta é ter frascos diferentes, com dosagem específica para cada grupo. 

Os frascos serão diferenciados pela cor, roxa para adultos e adolescentes e laranja para crianças, de acordo com a Pfizer. 

________________________________________________________________________________________________ 

Epidemia de gripe no Rio de Janeiro põe MG, ES e SP em 

alerta. 
Link: https://bit.ly/31qoU5J  

Data da Detecção: 25/11/2021  

Fonte:  Jornal de Brasilia 

Local de Notícia: Nacional 

Os governos de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo entraram em alerta 

depois do anúncio de que o estado do Rio de Janeiro e cidades da região metropolitana da capital fluminense enfrentam 

uma epidemia do vírus Influenza. As secretarias estaduais de saúde informaram à CNN que monitoram a situação no Rio 

ou cobram postura do Ministério da Saúde.

https://bit.ly/3dVHe9i
https://bit.ly/3m9AqJW
https://bit.ly/31qoU5J


 
Casos de covid e malária disparam em Calçoene. 
Link: https://bit.ly/3E0vxsA  
Data da Detecção: 13/12/2021  
Fonte:  Portal Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
Segundo a SVS/AP, uma força-tarefa atua no município monitorando os 

novos casos de covid-19 e de malária. O município de Calçoene, distante 

370 Km de Macapá, tem sido motivo de preocupação para a 

Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS/AP). Segundo o 

superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, após uma partida 

intermunicipal de futebol os casos de covid-19 na região dispararam. Além disso, aumentaram também os casos de 

malária, especialmente no distrito do Lourenço, área de garimpo. De 14 a 20 de novembro, o município registrou a média 

de cinco casos de covid por dia. Três semanas depois, esse número aumentou para 74 casos diários. Calçoene tem uma 

cobertura vacinal de 61% com a primeira dose e 35% com o ciclo completo.  

Covid-19: Amapá reduz para quatro meses intervalo de 
aplicação da dose de reforço 
Link: https://bit.ly/3EsRkdK  
Data da Detecção: 13/12/2021  
Fonte: Portal Amapá 

Local de Notícia: Estadual                                                                                   

No Amapá, o intervalo para aplicação da terceira dose da vacina contra a 

covid-19 passa de cinco para quatro meses (120 dias) após a segunda dose. 

A decisão foi pactuada pelo Governo do Emapá e as prefeituras durante a 

5ª reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), na sexta-feira, 10. A medida é válida para pessoas a 

partir de 18 anos que já receberam as duas doses dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer há, pelo menos, 4 

meses. A dose de reforço deverá ser, preferencialmente, a vacina da Pfizer, independentemente de quais doses a pessoa 

tenha recebido anteriormente. No caso de quem recebeu a vacina da Janssen, antes em dose única, o reforço pode ser 

aplicado com o mesmo imunizante em um intervalo de dois a seis meses após a primeira dose. A exceção é para mulheres 

grávidas ou no período pós-parto (puérperas) que tomaram a Janssen - elas devem receber o imunizante da Pfizer como 

segunda dose. Todas as medidas respeitam orientações repassadas pelo Ministério da Saúde (MS). 

Governo monta estratégia para vacinação de jovens 

contra a covid-19 
Link: https://bit.ly/3GXanh7  

Data da Detecção: 16/12/2021  

Fonte:  Portal Amapa 

Local de Notícia: Estadual    

Na manhã desta quinta-feira, 16, a Superintendência de Vigilância em Saúde 

(SVS) e a Secretaria de Juventude (Sejuv) montaram uma estratégia para 

imunizar todo o público do programa “Amapá Jovem” contra a covid-19, 

durante a reunião foi estabelecido um cronograma de ações ainda para este 

mês de dezembro e que continuará no próximo ano.Está previsto pela Sejuv uma programação do natal solidário, para os 

municípios de Santana e Porto Grande no dia 20 e no dia 21 em Macapá. Este evento será uma oportunidade que faz 

parte da estratégia elaborada pelos dois órgãos para imunizar os jovens contra a covid-19, influenza, sarampo, caxumba 

e rubéola (tríplice viral). Segundo o superintendente da SVS Dorinaldo Malafaia essa é uma das diversas ações de busca 

ativa das pessoas que ainda não tomaram a vacina e devem se imunizar.                                                            

https://bit.ly/3E0vxsA
https://bit.ly/3EsRkdK
https://bit.ly/3GXanh7


 

 

 

  
EDITORIAL: 

Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá 

Superintendente           
 Dorinaldo Barbosa Malafaia 

 

Diretoria Executiva de Vigilância em Saúde  

Diretora                             
   Iracilda Costa da Silva Pinto 

 

Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Estado do Amapá -CIEVS/AP 

Gerente                            
   Solange Sacramento Costa 

 

Equipe Técnica               

   Arielson Gomes Castro - Interlocutor da Rede Vigiar-SUS/MS                              

Cristianne de Souza Galvão -  Apoiadora da RENAVEH-AP/MS   
Josilene Cristina M. Rodrigues  -  Apoiadora CIEVS-AP/MS  

 

 

 

 


