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Reino Unido tem 12 mortes e 104 pessoas hospitalizadas 

pela variante Ômicron 
Link: https://bit.ly/3EolopQ  

Data da Detecção: 20/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional 

No Reino Unido, 12 pessoas morreram com a variante Ômicron do 

coronavírus e 104 estão no hospital com ela, disse o vice-primeiro-ministro britânico, Dominic Raab, à Times Radio nesta 

segunda-feira (20). O Reino Unido relatou níveis recordes de casos de Covid-19, com funcionários e ministros alertando 

que os efeitos da última onda ainda não acabaram. 

Número de mortos por inundações na Malásia sobe 
Link: https://bit.ly/3H8Xd0z  

Data da Detecção: 22/12/2021  

Fonte:  Isto é Dinheiro 

Local de Notícia: Internacional  

O número de mortos pelas inundações mais graves em vários anos na 

Malásia subiu para 27 nesta quarta-feira, enquanto as operações de limpeza 

prosseguem e os moradores verificam os danos provocados pela tragédia. 

As chuvas torrenciais provocaram cheias dos rios no fim de semana e inundações em várias cidades, com rodovias 

bloqueadas e milhares de pessoas desabrigadas. Selangor – estado mais populoso e rico da Malásia ao redor da capital 

Kuala Lumpur – foi uma das áreas mais afetadas. As águas começaram a baixar lentamente e as autoridades anunciaram 

que os reparos em uma comporta que controla o fluxo de água de um rio próximo à capital do estado, Shah Alam, deve 

acelerar o processo. O balanço de mortos subiu para 27, com 20 vítimas fatais em Selangor e sete no estado de Pahang 

(leste), segundo a agência estatal de notícias Bernama. 

 

OPAS: “Mesmo com transmissão baixa, festas podem 

causar nova onda de Covid-19” 
Link: https://bit.ly/3J8t3w1  

Data da Detecção: 21/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Internacional 

A nova variante da Covid-19, Ômicron, tem causado um aumento de 

medidas de prevenção e restrições em todo o mundo. Por esse motivo, 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta semana aos 

países que cancelassem festas públicas de Ano-Novo. Algumas das maiores cidades do mundo, como Londres e Paris, já 

seguiram o conselho e cancelaram seus eventos. No Brasil, capitais como São Paulo, Salvador e Belo Horizonte abriram 

mão das comemorações. O médico sanitarista e diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 

Jarbas Barbosa, considera a decisão acertada e afirma que cuidados com a prevenção do espalhamento da Covid-19 são 

essenciais no momento.

https://bit.ly/3EolopQ
https://bit.ly/3H8Xd0z
https://bit.ly/3J8t3w1


 
Fiocruz reforça necessidade de ampliar vacinação contra 

Covid-19 para crianças 
Link: https://bit.ly/3J7fIEi  

Data da Detecção: 21/12/2021  

Fonte:  Exame 

Local de Notícia: Nacional  
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicou nesta terça-feira (21) um 

estudo que reforça a importância de vacinar as crianças de 5 a 11 anos 

contra a Covid-19, como estratégia para ampliar a cobertura vacinal no país. De acordo com a pesquisa, sem a inclusão 

desta faixa etária na campanha, só seria possível proteger, na melhor das hipóteses, 85% da população brasileira. Para o 

pesquisador Raphael Guimarães, integrante do Observatório Covid-19 e um dos autores do estudo, com este índice seria 

praticamente impossível atingir o percentual mínimo necessário para o relaxamento seguro das medidas de contenção 

da pandemia, algo na faixa de 80%. “Se olharmos para o Brasil como um todo, 15% da nossa população é composta por 

pessoas de zero a 11 anos. De forma que, mesmo que se consiga vacinar todas as pessoas com 12 anos ou mais, só seria 

possível chegar a 85% da população total imunizada. É um patamar ruim se for pensar que no mínimo aceitável para fazer 

qualquer forma de flexibilização mais contundente”, afirma o pesquisador.  

Santa Catarina registra primeiro caso de Covid-19 pela 

variante Ômicron 
Link: https://bit.ly/3mq7Bcg  

Data da Detecção: 21/12/2021  

Fonte:  CNN Brasil 

Local de Notícia: Nacional  
O estado de Santa Catarina confirmou o primeiro caso de Covid-19 causado 

pela variante Ômicron do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de 

Estado da Saúde de Santa Catarina trata-se de um caso importado. O paciente é um homem de 66 anos, morador de 

Jaraguá do Sul, que retornou de uma viagem da África do Sul no início de dezembro. 

________________________________________________________________________________________________ 

DF recebe reconhecimento nacional pela redução da 

mortalidade infantil 
Link: https://bit.ly/31qoU5J  

Data da Detecção: 25/11/2021  

Fonte:  Jornal de Brasilia 

Local de Notícia: Nacional 

O esforço integrado dos servidores da Secretaria de Saúde para a redução 

da mortalidade infantil rendeu homenagem do Ministério da Saúde. O 

certificado de reconhecimento foi entregue à Miriam Santos, 

coordenadora das políticas de aleitamento materno da rede pública de saúde do Distrito Federal desde 2008. 

“Conseguir fazer um trabalho e isso ter retorno para a população é o que almeja todo servidor público”, diz a médica e 

completa que o reconhecimento valoriza o trabalho de todos. “Essa homenagem foi feita aos funcionários da Secretaria 

de Saúde, da Atenção Primária, da Atenção Secundária, da Atenção Terciária e da Administração Central”, detalha.

https://bit.ly/3J7fIEi
https://bit.ly/3mq7Bcg
https://bit.ly/31qoU5J


 
Casos de Covid aumentam 83% no Amapá 
Link: https://bit.ly/32rjU0C  
Data da Detecção: 21/12/2021  
Fonte:  Diário do Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
Nesta segunda-feira (20) foi publicado o decreto estadual Nº 4761, válido 

até 3 de janeiro de 2022. O relatório Epidemiológico do Centro de 

Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp) aponta o aumento de 

83,29% nos casos de covid-19. A taxa de ocupação de leitos é 19,67% para 

UTIs e de 22,81% para leitos clínicos. Das internações, 50% são de pacientes não vacinados. Outros 36% tomaram as duas 

doses da vacina e 14% apenas uma dose. O Estado orienta que os municípios exijam a apresentação do cartão de vacina 

com as duas doses para participação em atividades presenciais e eventos realizados em boates, casas de show, casas de 

espetáculos e shows artísticos, além de que também devem cumprir o limite de 50% da taxa de ocupação do espaço. 

Público do 'Amapá Jovem' será vacinado contra Covid-19 
em Macapá, Santana e Porto Grande 
Link: https://glo.bo/3elvtcK  
Data da Detecção: 19/12/2021  
Fonte: Portal Amapá 

Local de Notícia: Estadual                                                                                   

Pensando em aumentar o público de imunizados contra Covid-19, estarão 

sendo ofertadas nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21) as vacinas para 

os participantes do programa “Amapá Jovem” nos municípios de Macapá, Santana e Porto Grande (veja a programação 

no final desta reportagem). Também serão disponibilizadas nos locais as vacinas contra influenza (gripe) e tríplice viral 

(sarampo, caxumba e rubéola). A estratégia foi montada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) em conjunto 

com a Secretaria de Juventude (Sejuv). 

Prefeitura realiza testagem rápida de malária em 

moradores de área ocupada na zona norte da capital 
Link: https://bit.ly/3H8F9Ug  

Data da Detecção: 22/12/2021  

Fonte:  Prefeitura de Macapá (site) 

Local de Notícia: Estadual    

Prefeitura realiza testagem rápida de malária em moradores de área 

ocupada na zona norte da capital. Nesta quarta-feira (22) a Secretaria 

Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Departamento de Vigilância 

Ambiental e Coordenação de Vigilância em Saúde, iniciou as ações de 

intensificação de combate ao vetor da malária. A atividade segue nos dias 

24, 29 e 31 de dezembro. A área de ocupação irregular fica localizada no 

bairro Infraero II e as atividades seguem ainda no Terminal Rodoviário de 

Macapá. “Estamos concentrando os agentes em dois pontos justamente 

para fazer o bloqueio nas áreas que apresentam maior índice com a 

presença do vetor”, explicou o subsecretário de Vigilância em Saúde, 

Kleverton Siqueira. A atividade conta com 18 agentes e as equipes 

trabalham na educação em saúde e atividades de detecção ativa, 

notificação, teste rápido de malária, tratamento imediato com entrega de 

medicamentos para moradores com teste positivo e borrifação intradomiciliar. Em 2020, Macapá apresentou 662 casos 

positivos da doença. Em 2021 o município registrou 532 exames positivos, deste total 145 casos autóctones .

https://bit.ly/32rjU0C
https://glo.bo/3elvtcK
https://bit.ly/3H8F9Ug
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