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OMS: aumento da vacinação na África causa 

estabilização de 3ª onda da Covid-19 

 
Link: https://bit.ly/3jmcLVx  
Data da Detecção: 25/08/2021 
Fonte: BCC NEWS  
Local de Notícia: Internacional  
 
Um estudo, realizado no Reino Unido com dados do 

mundo real, analisou resultados positivos do exame 

PCR entre maio e julho de 2021 de mais de um 

milhão de pessoas que receberam duas doses da 

vacina Pfizer ou AstraZeneca. A proteção após duas 

doses da Pfizer diminuiu de 88% em um mês para 

74% em de cinco a seis meses. No caso da 

AstraZeneca, a queda foi de 77% para 67% em de 

quatro a cinco meses. A redução da proteção é 

esperada, de acordo com os especialistas.  

undo supera 200 milhões de casos de covid-19 

 
 

 

 

 

Tratamento contra a Covid-19 com anticorpos de 

lhamas entra em testes na Bélgica 

 

Link: https://bit.ly/3Bk63FO   
Data da Detecção: 24/08/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional  
 
Uma start-up biomédica belga lançou testes clínicos 

para determinar se os anticorpos derivados de uma 

lhama poderiam desempenhar um papel na luta 

contra a Covid-19. As lhamas e outros membros da 

família dos camelos são únicos entre os mamíferos 

que produzem versões menores de anticorpos 

convencionais que podem ser combinados para 

servir a diferentes propósitos. E a um baixo custo. 

Oriente Médio está ficando sem água e parte dele se tornando inabitável 

Link: https://bit.ly/3zodTh9  

Data da Detecção: 22/08/2021  
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional  
Clima quente e água cada vez mais escassa podem gerar uma mudança nos alimentos que os produtores do Oriente 
Médio cultivam e exportam. Esses problemas são familiares em muitas partes do Oriente Médio — onde a água 
simplesmente está acabando. A região tem testemunhado secas persistentes e temperaturas tão altas que mal se 
adaptam à vida humana. Além disso, a mudança climática, o mau gerenciamento e uso excessivo da água são fatores 
que colaboram com a crise. Também não há muitas projeções para o futuro da água ou de sua utilização na região. 
 

https://bit.ly/3jmcLVx
https://bit.ly/3Bk63FO
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19/
https://bit.ly/3zodTh9
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Brasil ultrapassa EUA na cobertura vacinal, mas 

segue atrás na imunização completa 

 

Link: https://bit.ly/3kxzRb0  

Data da Detecção: 26/08/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 
O Brasil ultrapassou os Estados Unidos na cobertura 
vacinal contra a Covid-19 com pelo menos uma 
dose, somando a primeira dose com o imunizante 
de dose única. Segundo dados do Ministério da 
Saúde analisados pela CNN, a cobertura vacinal da 
população geral no país chega a 61,95%, enquanto 
nos EUA a vacinação com primeira dose e dose única 
atingiu 61% da população, segundo o Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC, da sigla em 
inglês) – quase um ponto percentual menor do que 

o índice brasileiro. No entanto, o Brasil aplicou 49% 
menos doses absolutas e possui uma população 
35% menor do que a dos Estados Unidos, além de 
estar atrás quando a cobertura vacinal.  

 

 

 

 

 
 
Frio avança pelo Brasil e 5 capitais têmabaixo de 

5ºC 

 

Queiroga anuncia 3ª dose para idosos e 

imunossuprimidos a partir de 15 de setembro 

 
Link: https://bit.ly/3BhZseP  

Data da Detecção: 25/08/2021 
Fonte: BBC NEWS  
Local de Notícia: Nacional  
 
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na 

noite dessa terça-feira (24) que a partir do dia 15 de 

setembro será aplicada uma dose de reforço da vacina 

contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos e 

pessoas imunossuprimidas (transplantadas 

recentemente, com câncer, queimaduras graves, etc) 

que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos 

seis meses. A data foi escolhida porque, segundo o 

ministro, pelos cálculos do Ministério da Saúde, toda a 

população com mais de 18 anos já vai ter sido vacinada 

com pelo menos a primeira dose da vacina. O imunizante 

escolhido pra dose de reforço será a Pfizer.  

 

 
 
 
 
 

Veneno de cobra brasileira tem substância que inibe coronavírus, revela pesquisa 

Link: https://bit.ly/2XTMkOC  

Data da Detecção: 26/08/2021 

Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
 
A pesquisa do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, no interior de São Paulo, identificou uma proteína do 
veneno da jararacuçu que foi capaz de inibir em até 75% da capacidade de reprodução do vírus. Na edição desta 
quinta-feira (26) do quadro Correspondente Médico, do Novo Dia, o neurocirurgião Fernando Gomes falou sobre o 
estudo da Universidade Estadual Paulista (Unesp) que descobriu uma substância em um veneno de cobra capaz de 
conter a reprodução do coronavírus.A pesquisa do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, no interior de São 
Paulo, identificou uma proteína do veneno da jararacuçu que foi capaz de inibir em até 75% da capacidade de 
reprodução do vírus. 
 

https://bit.ly/3kxzRb0
https://bit.ly/3BhZseP
https://bit.ly/2XTMkOC
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Governo do AP confirma casos da variante delta 

em tripulantes chineses de navio no Rio Amazonas 

 

Link: https://glo.bo/3zq92vH  
Data da Detecção: 21/08/2021 
Fonte: G1 Amapá. 
Local de Notícia: Estadual  
 
Cinco dos 21 tripulantes do navio Mandarin Dalian, 
que está em quarentena desde 6 de agosto na 
costa do Amapá, foram confirmados com a variante 
delta do novo coronavírus. O anúncio foi feito na 
tarde deste sábado (21) nas redes sociais pelo 
governador Waldez Góes. O navio está ancorado no 
Rio Amazonas, na orla de Macapá, desde quando os 
primeiros tripulantes, todos chineses, 
apresentaram sintomas da doença.A detecção da 
variante delta, ainda não confirmada em cidadãos 
do Amapá, foi feita a partir de amostras coletadas e 
examinadas pelo Instituto Evandro Chagas, em 
Belém, no Pará. 

 

 

 

 

 

 
 
Covid-19: Amapá ultrapassa marca de 400 mil 
doses de vacinas aplicadas. 

Ministério da Saúde reestrutura e amplia serviço 

de rastreio de casos da covid-19 

 
Link: https://bit.ly/3sTjZDF  
Data da Detecção: 26/08/2021 
Fonte: Portal Governo Amapá. 
Local de Notícia: Estadual  
 
Nesta terça-feira, 25, técnicos do Ministério da 

Saúde iniciaram o processo de capacitação para as 

equipes da Secretaria de Saúde (SESA), 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e 

Prefeitura de Macapá (PMM), com o objetivo da 

ampliar o serviço de telemonitoramento e rastreio 

de casos da covid-19. O serviço é uma etapa 

fundamental para a contenção de novos casos, 

inclusive da variante Delta. O projeto, que vinha 

sendo desenvolvido desde o início da pandemia, 

passa a ser reestruturado e ampliado. Agora será 

chamado de Televida, e terá equipes específicas 

responsáveis. As equipes recebem os dados dos 

pacientes com exames positivos para covid-19, 

entrevistam esses pacientes e começam a fazer o 

rastreio de todas as pessoas com quem tiveram contato 

no período ativo da doença. Boa parte deste 

procedimento é realizado por telefone e quando 

necessário se faz uma visita in loco. A partir daí, também 

acompanham essas pessoas. 
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