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Fiocruz é selecionada pela OMS para produção de 
vacina de mRNA na América Latina. 
Link: https://bit.ly/2W7hUba  
Data da Detecção: 22/09/2021  
Fonte:  Portal Fiotec 
Local de Notícia: Internacional 

Bio-Manguinhos/Fiocruz foi escolhido entre cerca de outras 30 empresas e instituições científicas latino-americanas que 

também participaram da chamada mundial. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fiocruz 

foi selecionado, nesta terça-feira (21/9), pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como centro para desenvolvimento 

e produção de vacinas com tecnologia de RNA mensageiro na América Latina. A escolha da unidade da Fundação 

ocorreu devido aos promissores avanços no desenvolvimento tecnológico de uma vacina de mRNA contra a Covid-19, 

atualmente em estágio pré-clínico. A iniciativa utilizou recursos do Ministério da Saúde e de emendas parlamentares em 

seu desenvolvimento. Segundo a OMS, Bio-Manguinhos/Fiocruz foi escolhido em função de sua longa tradição na 

produção de vacinas e dos avanços apresentados para o desenvolvimento de uma vacina inovadora de mRNA contra a 

Covid-19. A vacina candidata é baseada na tecnologia de RNA auto-replicativo, e expressa não somente a proteína 

Spike, mas também a proteína N, para melhor resposta imunológica. 

Anvisa é aceita em programa internacional de 
inspeções 
Link: https://bit.ly/39z2jnT  
Data da Detecção: 21/09/2021  
Fonte:  Agência Brasil 
Local de Notícia: Internacional  
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta terça-
feira (21) que foi aceita no Programa Internacional de Racionalização de 
Inspeções de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de Insumos 

Farmacêuticos Ativos (IFAs). Com isso, o Brasil passa a integrar um grupo formado por diversos países que atuam de forma 
articulada para a realização de inspeções e o compartilhamento de informações. A comunicação oficial da conclusão do 
processo de adesão da Anvisa ao API Cluster (nome do programa) foi feita pela Agência Europeia de Medicamentos 
(European Medicines Agency – EMA), na sexta-feira (17).   

 

 Como fica o Brasil após a recomendação da OMS para 

a redução da poluição do ar 
Link: https://bit.ly/3ugb5kf  
Data da Detecção: 23/09/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional 

A exposição à poluição do ar causa a morte de 7 milhões de pessoas a 
cada ano no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, na quarta-feira (22), novas diretrizes globais sobre a qualidade do ar. O 
novo texto tem como base mais de 500 estudos científicos, analisados por painéis de pesquisadores da OMS, que indicam 
que a poluição causa danos à saúde humana em concentrações ainda mais baixas do que se tinha conhecimento. O 
documento deve ter impactos no Brasil (leia mais abaixo) e renova um conjunto de orientações, que havia sido atualizado 
pela última vez em 2005. As diretrizes se referem a seis grandes poluentes: dois tipos de material particulado (PM 2.5 e 
PM 10), o ozônio (O₃), o dióxido de nitrogênio (NO₂), o dióxido de enxofre (SO₂) e o monóxido de carbono (CO). O objetivo 
das diretrizes é proteger a saúde das populações, reduzindo. 

https://bit.ly/2W7hUba
https://bit.ly/39z2jnT
https://bit.ly/3ugb5kf


 
 
 
 
 

 

 

Internações por Covid de jovens de até 19 anos em 
2021 já superam todo o ano passado.                                         
Link: https://bit.ly/3o353lX  
Data da Detecção: 24/09/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
Este ano, o número de hospitalizações de crianças e adolescentes de 0 a 

19 anos já chega a mais de 16 mil. A Faixa etária de até um ano concentra 

o maior número de casos e mortes. Um documento do Instituto Figueira 

Fernandes, da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/FIOCRUZ), publicado nesta quinta-feira (23), alerta para o aumento da 

gravidade da Covid-19 em crianças e adolescentes da faixa etária de 0 a 19 anos. De acordo com o levantamento, até 

agosto de 2021, foram notificados mais casos de internações pela doença, com pacientes na faixa etária de 0 a 19 anos, 

do que em todo o ano de 2020. Até a última semana de dezembro do ano passado, foram 14.638 hospitalizações nessa 

idade. Entretanto, até agosto deste ano, já foram registradas 16.246 internações pela doença nesse grupo etário. Um 

crescimento de quase 11% de um ano para o outro. 

Variantes Delta e Gama são responsáveis por 99% dos casos 
sequenciados no país 
Link: https://bit.ly/3AGEx5c  
Data da Detecção: 23/09/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
Um levantamento com dados da plataforma Genomahcov, da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostra que as variantes Gamma e Delta são 

responsáveis por 99% dos casos do novo coronavírus sequenciados no 

país. No último ano, ainda segundo a Fiocruz, foram identificadas pelo menos 95 linhagens diferentes do vírus. Os 

números confirmam um dado do estudo de uma nova vacina contra a Covid-19, a Clover, desenvolvida pela fabricante 

Sichuan Clover Biopharmaceutical. “É importante destacar que, durante os estudos, em todos os casos sequenciados, não 

foi detectado nenhum da cepa original. Isso mostra ao mundo que a cepa original está quase inexistente e veio sendo 

substituída pelas variantes”, afirmou a médica Sue Ann Costa Clemens, professora da Universidade de Oxford e 

coordenadora dos testes no Brasil. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Casos e mortes relacionados à Covid-19 seguem em 
queda, diz Fiocruz 

Link: https://bit.ly/2XZylap  
Data da Detecção: 22/09/2021  
Fonte:  Portal Fiotec 
Local de Notícia: Nacional 
Boletim desta semana aponta que todos os estados brasileiros estão fora 

da zona de alerta crítico, ou seja, tem menos de 80% de ocupação dos 

leitos de UTI. Os indicadores da pandemia relacionados a transmissão da doença, testes positivos e mortalidade seguem 

em queda no Brasil, de acordo com o Boletim Observatório Covid-19, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

nesta quarta-feira (22). O estudo, que analisa o período entre os dias 12 e 18 de setembro, aponta que nenhum estado 

brasileiro apresenta taxa de ocupação de leitos de UTI em zona crítica, ou seja, superior a 80%. Com exceção do Espírito 

Santo e do Distrito Federal, que têm ocupação acima dos 60% e, por isso, estão na zona de alerta intermediário, todas 

as outras unidades federativas estão fora do alerta. O boletim afirma que a melhora nas taxas tem ligação direta com a 

vacinação contra o vírus, que mesmo sem atingir ainda níveis desejáveis, tem avançado de forma diversificada pelo 

território nacional e atinge um dos objetivos, que é a redução de casos graves. 

https://bit.ly/3o353lX
https://bit.ly/3AGEx5c
https://bit.ly/2XZylap


 

 

Amapá recebe lote de vacinas Janssen para terceira 
dose de indígenas                                                                             
Link: https://bit.ly/3i4rCTw 
Data da Detecção: 22/09/2021  
Fonte:  Portal Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
Imunizantes em dose única são destinado a indígenas com mais de 70 

anos, imunossuprimidos e transplantados de órgãos sólidos. O Governo 

do Amapá recebeu na tarde desta terça-feira, 21, um lote com 100 doses 

da vacina Janssen, aplicada em dose única. Os imunizantes são destinadas 

para vacinação de indígenas dos seguintes grupos: acima de 70 anos, 

imunossuprimidos e transplantados de órgão sólidos. A Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) 

armazenou os imunizantes e irá entregá-los para o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) - responsável pela aplicação 

das vacinas - de acordo com o cronograma estabelecido. O Ministério da Saúde estabelece a vacina Pfizer como prioritária 

para terceira dose, contudo, também autoriza outro imunizante contra covid-19 para a dose de reforço. Neste caso, será 

utilizada a Janssen por conta da logística e dificuldade de acesso aos povos indígenas, visto que a Pfizer deve ser mantida 

em temperaturas mínimas. 

Governo contabiliza mais de 91 mil vacinas aplicadas na 
1ª etapa da ação contra sarampo e influenza 
Link: https://bit.ly/3kF0AUg  

Data da Detecção: 24/09/2021  

Fonte:  Portal  Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
O Governo do Amapá contabiliza 91.352 doses de vacinas aplicadas na 
população dos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Oiapoque e 
Porto Grande, de 30 de agosto a 18 de setembro, durante a primeira 
etapa da varredura vacinal contra sarampo e influenza. O balanço foi 
divulgado nesta quinta-feira, 23. A campanha, feita de casa em casa, é 
resultado de uma parceria entre Superintendência de Vigilância em 

Saúde (SVS), Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e prefeituras nas cidades que apresentam maior número de 
casos de sarampo. A força-tarefa aplicou 48.976 doses da vacina Tríplice Viral, que previne contra caxumba, rubéola e 
sarampo, além de 42.376 doses do imunizante contra influenza. 

 
Covid-19: Governo do Estado mantém vigilância sobre segurança 
sanitária nas escolas       
Link: https://bit.ly/3AEunSX  
Data da Detecção: 24/09/2021  
Fonte:  portal Amapá 
Local de Notícia: Estadual                                                                            

O Governo do Amapá está realizando atividades de orientação nas escolas 

públicas estaduais em Macapá e na região metropolitana, visando a 

manutenção das medidas de segurança sanitárias necessárias dentro das 

instituições de ensino. O trabalho também alcança as escolas particulares. 

As orientações dos técnicos da Superintendência de Vigilância em Saúde 

(SVS), que coordena a ação, são voltadas para o distanciamento entre pessoas, uso de álcool, uso de máscara, disposição 

de pias para lavagem de mãos, não compartilhamento de máscaras ou materiais escolares, utilização individual de 

utensílios para alimentação, limitação de alunos por sala de aula e entre outras. 

https://bit.ly/3i4rCTw
https://bit.ly/3kF0AUg
https://bit.ly/3AEunSX


 

 

 

 

  
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  

 

 

 

 


