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Morte de belga não vacinada que contraiu duas 

variantes pode ter sido a primeira 

 

Link: https://bit.ly/3czTIDv  
Data da Detecção: 11/07/2021  
Fonte: CNN Brasil  
Local de Notícia: Internacional  
 

Uma mulher belga de 90 anos que morreu de Covid-

19 em março deste ano contraiu duas variantes do 

coronavírus ao mesmo tempo, o que se acredita ser 

o primeiro caso documentado desse tipo, informou 

a mídia belga e uma conferência acadêmica neste 

domingo. A mulher ficou doente com os tipos Alfa e 

Beta identificados pela primeira vez na Grã-Bretanha 

e na África do Sul, e seus médicos disseram que ela 

poderia ter contraído a infecção de duas pessoas 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

Boletim da Fiocruz indica melhora em índices da 

pandemia 

 

Link: https://bit.ly/3wLPgc3  
Data da Detecção: 15/07/2021  
Fonte: CNN Brasil  
Local da Notícia: Internacional 
 

Todos os 26 estados brasileiros – além do Distrito 

Federal – apresentam pelo menos uma macrorregião de 

saúde (cidades que compartilham a mesma 

infraestrutura do SUS) com transmissão comunitária em 

nível alto ou extremamente alto. No entanto, houve uma 

redução no número de locais em situação gravíssima de 

contaminação. Agora, são 13 estados com alguma 

macrorregião com transmissão comunitária em nível 

extremamente alto. No último estudo feito, eram 17 

estados neste patamar. O boletim confirma a 

manutenção do quadro de predomínio de queda ou 

estabilização de novos casos e internações. No entanto, 

segundo o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, ainda 

há necessidade de manter os cuidados individuais e 

coletivos, pois mesmo com essa redução ainda temos a 

imensa maioria do território em situação muito 

preocupante.

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19
https://bit.ly/3wLPgc3
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/distrito-federal
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/distrito-federal
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/sistema-unico-de-saude-sus
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/07/11/sao-paulo-registra-31-dia-seguido-de-queda-nas-internacoes-por-covid-19
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/07/11/sao-paulo-registra-31-dia-seguido-de-queda-nas-internacoes-por-covid-19
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Florianópolis está há 11 dias sem mortes por 

Covid-19, diz prefeitura 

 

Link: https://bit.ly/3kpEpSD  
Data da Detecção: 15/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 
A cidade de Florianópolis (SC) está há 11 dias sem mortes 

decorrentes de Covid-19. A última morte registrada no 

sistema municipal foi em 4 de julho, informou a prefeitura 

da capital catarinense. Segundo o governo local, o avanço 

da vacinação contra o novo coronavírus é a causa do 

recuo no número de óbitos pela doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membros de seleção da Copa América 

trouxeram nova variante da Covid ao Brasil 

 
Link: https://bit.ly/3igniQq  
Data da Detecção: 12/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

Uma nova variante da Covid-19, a B.1.621, identificada pela 

primeira vez na Colômbia, foi registrada no Brasil em membros 

da seleção colombiana, que veio ao país para participar 

da Copa América, principal competição entre as seleções do 

futebol sul-americano. Dois casos da cepa colombiana foram 

identificados em Cuiabá, no Mato Grosso, após 

sequenciamento analisado pelo Instituto Adolfo Lutz, de São 

Paulo.Segundo as autoridades, tratam-se de dois integrantes 

da delegação da Colômbia.  

SP vai antecipar vacinação e imunizar jovens de 12 a 17 anos a partir de agosto 

Link: https://bit.ly/3xMpGF9  
Data da Detecção: 11/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 

O governo de São Paulo pretende começar a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos no dia 23 de agosto. A vacinação 

nessa faixa etária já é permitida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apenas com a vacina da Pfizer. O 

calendário de vacinação para adultos também será antecipado. A vacinação com pelo menos uma dose deve acontecer 

em todas as pessoas com mais de 18 anos até 20 de agosto. Antes, a data prevista era 15 de setembro. 

https://bit.ly/3kpEpSD
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/florianopolis
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/vacina-covid-19
https://bit.ly/3igniQq
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/variantes-da-covid-19
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/coronavirus
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/copa-america
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/cuiaba
https://bit.ly/3xMpGF9
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Amapá ultrapassa 100 mil recuperados da covid-

19 

 

 
 

Link: https://bit.ly/3wJZNo2  
Data da Detecção: 12/07/2021 
Fonte: Portal AP 
Local de Notícia: Regional 

Após um ano e três meses do registro do primeiro caso 

de covid-19, o Amapá chega a 100.336 pessoas 

recuperadas da doença o que representa 84,26% dos 

casos confirmados até o momento. O alcance acontece 

em um momento que o estado registra queda de leitos 

ocupados por pacientes com novo coronavírus na rede 

pública e redução de 70% nos casos de óbitos de pessoas 

acima de 69 anos. O índice de recuperação, a queda na 

ocupação de leitos e a baixa taxa de letalidade acima de 

69 anos estão relacionadas às medidas adotadas pelo 

Estado para conter o vírus, como a criação de centros 

para tratamento da doença, aquisição de equipamentos 

e insumos, parceria com as prefeituras dos municípios, 

entre outras. 

 

 

 

 

 

Vacinação contra gripe e sarampo alcança 

servidores da rede Superfácil em Macapá

 
Link: https://bit.ly/3xRldBa  
Data da Detecção: 15/07/2021 
Fonte: Portal AP 
Local de Notícia: Regional 
 
Dando continuidade ao esforço de imunizar o povo 

amapaense, o Governo do Amapá leva a campanha de 

vacinação contra a gripe (influenza) e sarampo - neste 

caso a tríplice viral que também previne contra caxumba 

e rubéola -, às unidades da rede Superfácil que estão 

recebendo, nesta quinta-feira, 15, e sexta-feira, 16, 

equipes de vacinadores da Superintendência de Vigilância 

em Saúde (SVS). A vacinação tem como público alvo os 

funcionários das unidades do Superfácil, no entanto, 

também é aberta à toda população. Para a influenza 

qualquer pessoa acima de 6 meses que ainda não 

tenha imunizado este ano.  

EDITORIAL: 
Superintendente de Vigilância em Saúde: Dorinaldo Malafaia 

Diretora de Executiva de Vigilância em Saúde: Iracilda Costa da Silva Pinto 
Gerente do CIEVS: Solange Sacramento Costa 

Responsável pela detecção diária: Equipe CIEVS 
Revisão: Solange Sacramento Costa 

Elaboração: Arielson Gomes Castro – Interlocutor VigiAr-SUS 
                       Cristianne de Souza Galvão – Apoiadora Renaveh 

                                  Josilene Cristina Monteiro Rodrigues – Apoiadora CIEVS 

https://bit.ly/3wJZNo2
https://bit.ly/3xRldBa

