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Uruguai anuncia que vai aplicar terceira dose da 

vacina Pfizer contra Covid-19 

 
Link: https://bit.ly/3yf1taJ  
Data da Detecção: 30/07/2021  
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional  

 

O Uruguai anunciou que vai oferecer uma terceira 

dose do imunizante da Pfizer contra a Covid-19. O 

Ministério da Saúde do país afirmou que adotou a 

medida por recomendação da comissão de vacinas 

que assessora o governo. A aplicação extra será 

destinada à população que tomou a Coronavac, pelo 

menos 90 dias após a segunda dose. O imunizante 

da farmacêutica chinesa Sinovac Biotech é o mais 

utilizado no país. 

 

 

 

 

 

 

 

UE caminha para cumprir meta de 70% de 

vacinação contra Covid até fim do verão 

 
Link: https://bit.ly/3ffHBwu  
Data da Detecção: 27/07/2021  
Fonte:  CNN Brasil  
Local de Notícia: Internacional  
 
A União Europeia está no caminho certo para cumprir a 

meta de completar a vacinação de pelo menos 70% da 

população adulta até o fim do verão no hemisfério norte, 

dado que até agora essa percentagem de pessoas com 

mais de 18 anos já recebeu a primeira dose, afirmou a 

Comissão Europeia nesta terça-feira (27). A Comissária 

de Saúde da UE, Stela Kyriakides, disse que o bloco havia 

chegado à importante marca de 70% dos adultos 

recebendo a primeira dose e 57% completamente 

vacinados. As projeções mostraram que a UE atingiria 

seu objetivo até o fim do verão europeu, disse em 

comunicado. 

 

 

Covid pode gerar queda cognitiva e aceleração de sintomas similares ao Alzheimer 

Link: https://bit.ly/3fdbrC5  
Data da Detecção: 29/07/2021  
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional  
 
Estudo analisou 200 adultos, que têm 60 anos ou mais, residentes da Argentina, que foram infectados com a Covid-19. 

A Covid-19 pode estar associado ao declínio cognitivo e à aceleração de sintomas semelhantes aos do Alzheimer, 

segundo dados divulgados por pesquisadores nesta quinta-feira (29).Pesquisadores de um consórcio internacional, que 

buscam entender as consequências a longo prazo da Covid-19 no sistema nervoso central, estão encontrando 

problemas de memória e marcadores biológicos semelhantes aos observados em pacientes com doença de Alzheimer. 

Ambas as doenças foram marcadas por uma inflamação do cérebro. 

 

https://bit.ly/3yf1taJ
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/uruguai
https://bit.ly/3ffHBwu
https://bit.ly/3fdbrC5
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/alzheimer
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19
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Prefeitura de SP sanciona lei que deixa ‘sommelier 

de vacina’ no final da fila 

 
Link: https://bit.ly/3yigbh5  
Data da Detecção: 27/07/2021 
Fonte: Exame. 
Local de Notícia: Nacional  
 

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), 

sancionou nesta terça-feira, 27, uma lei que coloca 

no fim da fila da vacina contra a covid-19 as pessoas 

que se recusarem a tomar a primeira dose por cauda 

da marca do imunizante. A medida é uma iniciativa 

contra os chamados "sommeliers" de vacina, que 

atrapalham o andamento da imunização na capital. 

Segundo a nova lei, a renúncia ao imunizante 

"motivará a suspensão do direito à vacinação no 

período regular previsto dentro do cronograma do 

Plano Municipal de Imunização". Pessoas retiradas 

do cronograma de vacinação por recusa do 

imunizante serão incluídas novamente na 

programação após o término da vacinação dos 

demais grupos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frio avança pelo Brasil e 5 capitais têm mínimas 

abaixo de 5ºC 

 
Link: https://glo.bo/375WnSe  
Data da Detecção: 29/07/2021 
Fonte: G1 
Local de Notícia: Nacional  

 
O frio avança pelo Brasil nesta quinta-feira (29) e 

sexta-feira (30) e, segundo o Climatempo, 

há chance de julho terminar com novos 

recordes entre as temperaturas mínimas no país. 

Ainda existe possibilidade de neve nas serras de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul nos próximos 

dias. O centro da massa de ar polar chega aos dois 

estados e o frio deve aumentar ainda mais. Entre as 

capitais, há previsão de temperaturas abaixo de 5ºC 

em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e 

Campo Grande. Santa Catarina registrou o dia mais 

frio do ano no Brasil nesta quinta-feira. Segundo o 

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a 

menor temperatura do país foi em Bom Jardim da 

Serra, onde fez -8,6ºC, às 4h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacinação: governo inclui gestantes e crianças deficientes no grupo prioritário 

Link: https://bit.ly/3rKCB8s  
Data da Detecção: 30/07/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
O governo federal alterou a Lei 14.124, que dispõe sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-

19, e incluiu gestantes, crianças e adolescentes deficientes no grupo prioritário de imunização. A alteração consta em 

publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (30). De acordo com o governo, gestantes, puérperas e lactantes, 

com ou sem comorbidade, independentemente da idade, passam a integrar o grupo prioritário no Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. As crianças e os adolescentes com deficiência permanente, com 

comorbidade ou privados de liberdade, também passar a fazer parte do grupo prioritário de vacinação contra Covid-19. 

https://bit.ly/3yigbh5
https://exame.com/noticias-sobre/sao-paulo/
https://exame.com/noticias-sobre/vacina-contra-coronavirus
https://glo.bo/375WnSe
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/07/29/em-mais-um-dia-de-frio-e-previsao-de-neve-sc-amanhece-com-temperaturas-negativas.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/07/29/em-mais-um-dia-de-frio-e-previsao-de-neve-sc-amanhece-com-temperaturas-negativas.ghtml
https://bit.ly/3rKCB8s
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/vacinacao
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Oiapoque: Governo do Amapá vacina 2440 pessoas 
contra influenza e sarampo 

 
 

Link: https://bit.ly/3zTbZ7M  
Data da Detecção: 26/07/2021 
Fonte: Portal Governo Amapá. 
Local de Notícia: Estadual  
 

Equipes de vacinadores da Superintendência de 

Vigilância e Saúde (SVS) realizaram ação de bloqueio 

vacinal contra sarampo, influenza, caxumba, 

rubéola, difteria e tétano no município de 

Oiapoque, norte do Amapá. Em 15 dias, a força-

tareça aplicou na população 2. 440 doses de 

imunizantes, sendo: 1.478 de vacina contra 

influenza, 699 tríplice viral ( sarampo, caxumba e 

rubéola) e 263 dupla viral ( tétano e difteria). A ação 

do Governo do Estado tem apoio da Organização 

Pan-Americana de Saúde (Opas) para combater o 

surto de sarampo no Amapá, e, ao mesmo tempo, 

imunizar a população contra outras doenças, como 

a gripe influenza. A campanha foi realizada de casa 

em casa, atingindo áreas isoladas ou que não 

tinham sido alcançadas pelas equipes municipais de 

imunização. 

 

 

 

 

 
 

 
Covid-19: Doze municípios do Amapá não 
registram nenhuma morte no mês de julho 

 
Link: https://bit.ly/3ydrzLi  
Data da Detecção: 29/07/2021 
Fonte: Portal Governo Amapá. 
Local de Notícia: Estadual  
 

Com o avanço da vacinação e as políticas de 
enfrentamento à covid-19 desde o início da 
pandemia no Amapá, julho foi o mês - até a última 
quarta-feira, 28 -, em que 12 dos 16 municípios 
amapaenses não tiveram nenhum óbito por covid-
19. Os dados são do Centro de Informações e 
Análises de Sistemas de Saúde (Ciass), setor da 
Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), que 
monitora, dentre outras coisas, os óbitos ocorridos 
no estado. Os números mostram que a vacinação 
funciona e também são coerentes com a 
classificação de risco atual do Amapá, que segue 
reduzindo. Na classificação de risco, avaliada na 
última quarta-feira, 28, o Amapá atingiu a 
pontuação 7, de cor amarela, ou seja, uma 
classificação de risco considerada baixa. 
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