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RUMORES/EVENTOS
INTERNACIONAL
Sarawak registra outro óbito por raiva

Link: https://bit.ly/3czTIDv
Data da Detecção: 10/06/2021
Fonte: Borneo Post
Local de Notícia: Internacional

Mulher morre de dengue adquirida na Flórida

Link: https://bit.ly/3vcLqHW
Data da Detecção: 10/06/2021
Fonte: Health Day
Local da Notícia: Internacional
A morte de uma mulher de 30 anos em Miami devido à

O Ministério da Saúde anunciou hoje outra fatalidade

dengue adquirida localmente destaca a necessidade de

por raiva em Sarawak (Malásia), elevando o número total

conscientização sobre um vírus transmitido por

até agora este ano no estado para quatro. O diretor-geral

mosquitos potencialmente fatal que agora é encontrado

de saúde Tan Sri, Dr. Noor Hisham Abdullah, disse que a

nos Estados Unidos. Uma vez vista apenas em locais

última vítima foi um homem local de 45 anos que foi

tropicais ou subtropicais quentes e úmidos, a dengue

confirmado positivo em 11 de maio e morreu um dia

está aumentando em partes do sul dos Estados Unidos

depois do que foi diagnosticado como encefalite por

devido ao aquecimento global, viagens e outros fatores.

raiva. “A vítima tinha história de ter sido mordida
primeiro na panturrilha e em outro incidente no queixo
por dois cães diferentes de um colega de trabalho em
fevereiro e março deste ano, respectivamente na área da
serraria. “No entanto, a vítima não procurou tratamento
depois de ser mordida pelos cães”, disse ele em um
comunicado.

DATA: 14/06/2021 NÚMERO DA EDIÇÃO: 002
CIEVS/SVS/AP
RUMORES/EVENTOS

ButanVac: vacina contra a Covid do Butantan
tem testes em humanos liberados pela Anvisa

NACIONAL
Secretaria de Saúde confirma primeiro caso
de mucormicose associado à Covid no Pará

Link: https://glo.bo/2SeqGlX
Data da Detecção: 09/06/2021
Fonte: G1 Nacional
Local de Notícia: Nacional

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
concedeu nesta quarta-feira (9) a autorização para os
testes em voluntários da vacina contra a Covid19 ButanVac, do Instituto Butantan. É o início da
chamada fase clínica dos estudos

Link: https://glo.bo/359MqSH
Data da Detecção: 10/06/2021
Fonte: G1 Pará
Local de Notícia: Nacional

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou nesta
quinta-feira (10) o primeiro caso de mucormicose
associada à Covid no estado. Segundo a secretaria, este
é o quarto caso de mucormicose registrado no Brasil,

.

relacionado à Covid. Outros 15 casos da infecção foram
detectados, mas em pacientes que não estavam com o
coronavírus.

Além

do

Pará,

casos

da

doença

relacionados à Covid foram registrados em Fortaleza,
Natal e São Paulo

Anvisa autoriza vacina da Pfizer para crianças com mais de 12 anos.
Link: https://bit.ly/3vhN5vU
Data da Detecção: 11/06/2021
Fonte: CNN Brasil
Local de Notícia: Nacional

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira (11) a indicação da vacina
Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos de idade ou mais. Com isso, a bula da vacina passará a
indicar esta nova faixa etária para o Brasil. A vacina da Pfizer contra a Covid-19 foi a primeira a receber o
registro definitivo no Brasil. A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo
laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos
fora do Brasil e avaliados pela Anvisa.
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AMAPÁ
Navio ancorado no Rio Amazonas tem quase todos
os tripulantes com Covid-19; 3 estão internados

Campanha contra a Covid-19 tem 30 horas de
vacinação em Macapá; veja quem pode ser
imunizado

Link: https://glo.bo/3gak7tI
Data da Detecção: 08/06/2021
Fonte: CNN Brasil
Local de Notícia: Nacional
Um navio brasileiro fundeado próximo à Macapá, no Rio
Amazonas, entrou em quarentena depois que quase
toda a tripulação foi infectada com o novo coronavírus.
O governo do Amapá confirmou nesta terça-feira (8) que
19 pessoas a bordo testaram positivo para a Covid-19.
Três delas precisaram ser internadas em um hospital da
cidade. A embarcação em quarentena desde sexta-feira
(4) é especializada no transporte de mercadorias a
granel, de bandeira brasileira e havia zarpado de um
porto do estado do Maranhão antes de parar em águas
amapaenses. Ao todo, são 23 tripulantes monitorados. O
grupo passou por testes e foi avaliado por equipes da
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e
também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).

Link: https://glo.bo/3godbbj
Data da Detecção: 11/06/2021
Fonte: CNN Brasil
Local de Notícia: Nacional
Na tentativa de garantir a imunização de um maior
público, Macapá terá vacinação contra a Covid-19
durante 30 horas, a partir das 8h desta sexta-feira (11).
Serão ofertas doses da Oxford/AstraZeneca à população.
Desta vez são atendidos os seguintes grupos:
➢ profissionais da educação que agendaram a
vacinação (entenda como é o processo);
➢ pessoas com 50 anos ou mais, com ou sem
comorbidades;
➢ pessoas que precisam receber a 2ª dose da
AstraZeneca prevista para 12 de junho ou antes.
A campanha será realizada em 6 locais, até às 14 h de
sábado (12). A meta é atingir 5 mil usuários com idades
acima dos 50 anos, com a 1ª dose da AstraZeneca. Desta
vez não foi programada vacinação com a Pfizer. A capital
do Amapá segue sem ofertar doses da CoronaVac, por
falta do imunizante. Também não há previsão para o
fornecimento dessa vacina. A prefeitura confirma que há
usuários cuja 2ª dose está em atraso.
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