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China relata primeiro caso em 
humano da cepa H10N3 da gripe 
aviária 
Link: https://bit.ly/3pfkbvi  
Data da Detecção: 01/06/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional 
 

Variante tem baixa patogenicidade, é relativamente 
menos severa, e tem baixo risco de se espalhar 
em grande escala, diz Comissão Nacional de 
Saúde 

Paciente do sexo masculino de 41 anos na província de 

Jiangsu, no leste da China, foi confirmado como o 

primeiro caso humano de infecção com a cepa 

H10N3 da gripe aviária. Residente na cidade de 

Zhenjiang, foi hospitalizado em 28 de abril após 

desenvolver febre e outros sintomas. Segundo a 

autoridade sanitária, o paciente tem quadro estável e 

está pronto para receber alta do hospital. A observação 

médica de seus contatos próximos não encontrou 

nenhum. 

 

 

Peru: Mortes por Covid-19 somam mais que 

o dobro das registradas anteriormente 

Link: https://bit.ly/3ccFgRE  
Data da Detecção: 01/06/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional 

O número anterior informado registrava 

69.342 óbitos pela doença, enquanto o novo 

apresenta mais de 180 mil – um crescimento 

de quase 160% 

O governo do Peru atualizou o número de mortos pela 

Covid-19 no país e afirmou que mais de 180.000 pessoas 

perderam a vida devido ao vírus desde o início da 

pandemia, mais que o dobro das quase 69.000 mortes 

registradas oficialmente até agora. No entanto, nesta 

segunda-feira (31) as autoridades informaram que o 

número de mortes chega a 180.764, de acordo com 

levantamento até 22 de maio que leva em conta sete 

critérios para o registro de mortalidade da Covid-19. 

 

 

https://bit.ly/3pfkbvi
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/china
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/gripe-aviaria
https://bit.ly/3ccFgRE
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/peru
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OMS autoriza uso emergencial da CoronaVac 

 

Link: https://bit.ly/3ccjjSH 
Data da Detecção: 01/06/2021 
Fonte: VEJA 
Local de Notícia: Nacional  
 
Decisão poderá facilitar entrada de brasileiros em 
outros países; vacina produzida pelo Instituto 
Butantan é a 6ª a ser incluída na lista da 
organização. 

Nesta terça-feira, 1º de junho, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) aprovou o uso emergencial da CoronaVac, vacina 

contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa 

Sinovac. No Brasil, o imunizante é produzido pelo Instituto 

Butantan. Esta é a sexta vacina contra o novo coronavírus a ser 

incluída na Lista de Uso de Emergência da OMS. A chancela da 

OMS garante que a eficácia, segurança e a fabricação da vacina 

atende aos mais rigorosos padrões internacionais. A 

permissão da agência um pré-requisito para que vacinas sejam 

fornecidas pelo consórcio internacional COVAX Facility e 

também permite que os países agilizem sua própria aprovação 

regulatória na liberação de vacinas contra a Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção do IFA 100% nacional pela Fiocruz 
começa ainda este mês 

 

Link: https://bit.ly/3g2JkoB  
Data da Detecção: 02/06/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

Estimativa da fundação é produzir, por mês, cerca de 15 

milhões de doses; entrega dos primeiros lotes da vacina 

brasileira está prevista para outubro. A Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) começa ainda este mês a produzir o Ingrediente 

Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina contra a Covid-19 100% 

nacional. Nesta quarta-feira (2) – dia seguinte à assinatura do 

contrato de transferência de tecnologia –, chegaram ao Brasil 

os bancos de células e de vírus, materiais considerados "o 

coração" da tecnologia para a produção da vacina. Após 

procedimentos burocráticos, eles seguem para o Instituto de 

Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), 

onde o imunizante será produzido. O contrato de 

transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica 

AstraZeneca. aAs primeiras doses da vacina contra a Covid-19, 

100% nacionais, só devem ser entregues em outubro 
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Estudo da CoronaVac em Serrana mostra que 

pandemia pode ser controlada 

 

Link: https://bit.ly/3g4Wj9b  
Data da Detecção: 01/06/2021 
Fonte: Agencia Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 

O estudo feito com a vacina CoronaVac na cidade de Serrana, 

no interior paulista, demonstrou que, com 75% da população 

vacinada, a pandemia do novo coronavírus pode ser 

controlada. O dado foi apresentado hoje (31) em entrevista 

coletiva no Instituto Butantan, um dos fabricantes da vacina. 

“O estudo indica que com 75% da população imunizada com 

duas doses da vacina, a pandemia foi controlada em Serrana 

e isso pode se reproduzir em todo o Brasil”, disse João Doria, 

governador de São Paulo. A CoronaVac é uma vacina contra a 

covid-19 produzida pelo laboratório chinês Sinovac e pelo 

Instituto Butantan e faz parte do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI). A vacina é aplicada em duas doses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital das Clínicas de SP identifica caso de 
'fungo negro' em paciente com Covid-19 e alerta 
Ministério da Saúde 

 
Link: https://bit.ly/34EpTNx  
Data da Detecção: 01/06/2021 
Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO 
Local de Notícia: Nacional  
 
Doença de alta letalidade que necrosa a face já fez 9 mil 
vítimas em infectados pelo coronavírus na Índia. O Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP está 
investigando um caso de mucormicose —a temida doença 
conhecida como “fungo negro” em um paciente com Covid-19. 
O surgimento do “fungo negro” associado à Covid-19 na Índia 
acendeu o sinal de alerta no mundo. Mais de 9 mil doentes 
infectados pelo novo coronavírus tiveram a doença. No Brasil, 
outros dois casos são investigados, em Santa Catarina e em 
Manaus. O Ministério da Saúde já está acompanhando o 
estudo em SP. 
A doença, no Brasil, é extremamente rara —mas fulminante e 
fatal. Ela necrosa os tecidos da face, atingindo nariz, olhos e 
podendo invadir o cérebro. “O fungo se multiplica e invade os 
vasos sanguíneos”, afirma o médico Marcello Mihailenko 
Chaves, da clínica de moléstias infecciosas e parasitárias do 
HC. A região escurece —daí a doença ser chamada 
popularmente de ‘fungo negro’. 

https://bit.ly/3g4Wj9b
https://bit.ly/34EpTNx
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Covid-19: Amapá contabiliza 6 mortes e 121 casos; 
são 1.702 óbitos e 112.243 infectados 

 

Link: https://glo.bo/3pdvMdY  
Data da Detecção: 01/06/2021 
Fonte: G1 Amapá 
Local de Notícia: Amapá 

O Amapá registrou nesta terça-feira (1º) mais 6 óbitos e 

121 novos casos de contaminados pela Covid-19. Com 

isso, o estado contabiliza 1.702 mortes e chega a 

112.243 infectados. Os recuperados somam 88.251, o 

equivalente a 78,62% do total. Os óbitos informados no 

boletim do governo estadual de hoje ocorreram em 

Macapá e Oiapoque, entre 27 de maio e esta terça-feira 

(1º). Os casos estavam sob investigação epidemiológica. 

Em relação ao total de óbitos, a maior parte está 

concentrada em Macapá, com 1.288 registros, seguida 

por Santana (145), Laranjal do Jari (92) e Oiapoque (43).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meteorologia prevê fortes chuvas em junho no 
Amapá e mantém alerta para enchentes no interior 

 
Link: https://glo.bo/3yW6eXp  
Data da Detecção: 02/06/2021 
Fonte: G1 Amapá 
Local de Notícia: Amapá 
Regiões banhadas pelos rios Oiapoque, Araguari, Amaparí e 
Jari serão as mais afetadas 

As fortes chuvas que atingiram o Amapá em maio, causando 
elevação dos principais rios e enchentes em vários municípios, 
devem continuar em junho na maior parte do estado. A 
previsão é do Núcleo de Hidrometeorologia do Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado (Iepa). As 
chuvas devem se concentrar nas cabeceiras dos rios Amapari 
e Araguari (que banham diretamente Pedra Branca do 
Amapari, Porto Grande, Cutias, Ferreira Gomes e Serra do 
Navio) com acumulados diários variando entre 18 e 45 
milímetros. Na região banhada pelo Rio Jari, no sul do estado, 
o NHMet revela que ainda há um acumulado de chuvas que 
não vazou completamente do rio, ruas e casas de Laranjal do 
Jari. 

 

 

 

 

 

 

Governo do Amapá monitora casos de doenças em pessoas atingidas pela cheia em Laranjal do Jari. 

Link: https://bit.ly/3pbV8ZM  
Data da Detecção: 01/06/2021 
Fonte: SVS Amapá 
Local de Notícia: Amapá 
 
As equipes técnicas e clínicas da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) estão realizando um conjunto de ações 

para monitorar casos de doenças como leptospirose na população do município de Laranjal do Jari, sul do Amapá, que está em 

situação de emergência devido à cheia de rios. O trabalho é feito em parceria com as autoridades de saúde da cidade.  Com dez 

bairros atingidos pela enchente e o grande deslocamento de pessoas, os riscos do aparecimento de doenças ligadas ao contato e 

consumo de água contaminada - como leptospirose e diarreia aguada - passa a ser algo que precisa ser estudado e controlado. 

E, em tempos de pandemia de Covid 19, qualquer tipo de aglomeração de pessoas passa a ser um risco para o alastramento da 

doença 

https://glo.bo/3pdvMdY
https://glo.bo/3yW6eXp
https://bit.ly/3pbV8ZM
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COVID-19: SEMSA INICIA VACINAÇÃO DE PESSOAS 
FORA DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS NESTA SEXTA-
FEIRA (04); CONFIRA OUTROS GRUPOS 

 

Link: https://bit.ly/3plXdTh  
Data da Detecção: 03/06/2021 
Fonte: Prefeitura de Macapá 
Local de Notícia: Amapá 
 
A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciará a vacinação 
de pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários. O 
público a ser atendido nesta sexta-feira (04), é o de homens de 
59 anos que residem em Macapá.  A iniciativa atende a uma 
nova diretriz do Ministério da Saúde que autoriza a vacinação 
da população em geral de 18 a 59 anos em ordem decrescente 
de idade, ou seja, dos mais velhos aos mais novos. Ainda de 
acordo com orientações do Ministério da Saúde, a vacinação 
da população em geral deverá acontecer ao mesmo tempo em 
que ocorre a imunização dos grupos prioritários. “Vamos fazer 
duas frentes de vacinação, uma para a população em geral de 
18 a 59 anos e outra para os grupos prioritários”, informa a 
secretária municipal de Saúde, Dra. Karlene Lamberg. “Em 
assembleia geral extraordinária, o Comitê Interestadual 
Bipartite (CIB) definiu que a partir de agora 70% das doses 
serão destinadas para a população em geral e 30% para os 
grupos prioritários”, conclui a secretária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macapá suspende atividades em balneários, 
festas e o consumo de álcool em 
estabelecimentos 

 

Link: https://glo.bo/34OpKqQ  
Data da Detecção: 02/06/2021 
Fonte: G1 Amapá 
Local de Notícia: Amapá 

Uma semana após autorizar a reabertura, a prefeitura de 
Macapá determinou nesta quarta-feira (2) a suspensão de 
atividades em balneários, praias, clubes e eventos ou passeios 
realizados em embarcações, terrenos, salões de festas e 
similares. As novas normas valem a partir desta quarta-feira e 
proíbem também o consumo de bebida alcoólica em espaços 
públicos como praças, calçadas, estacionamentos, ruas e 
avenidas, além de estabelecimentos comerciais, como 
restaurantes e churrascarias. Os espaços podem apenas 
vender 

 

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/3plXdTh
https://glo.bo/34OpKqQ

