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Passe de vacina se torna obrigatório na Itália e milhares protestam 
Link: https://bit.ly/2Z1SaOR  
Data da Detecção: 15/10/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional 
Um mandado para todos os trabalhadores da Itália apresentarem um 

passe de vacina emitido pelo governo entrou em vigor nesta sexta-feira 

(15) e provocou protestos em portos importantes e temor de rupturas. 

Todos que estejam em uma folha de pagamento – tanto no setor público 

quanto privado – têm que ter um “passe verde” com QR code como prova de esquema vacinal completo, recuperação 

recente de uma infecção ou de algum teste negativo nas últimas 48 horas. Funcionários que forem trabalhar sem o passe 

correm o risco de receber uma multa de 1.500 euros (aproximadamente R$ 9.430 na cotação atual) e uma suspensão do 

trabalho sem direito a remuneração. Os empregadores também podem ser multados se permitirem sua equipe trabalhar 

sem o passe. 

Vacinados contra a Covid entrarão nos EUA sem 
restrições a partir de 8 de novembro, diz Casa Branca. 
Link: https://glo.bo/3DHl4Ta  
Data da Detecção: 15/10/2021  
Fonte:  Portal g1  
Local de Notícia: Internacional  

Os Estados Unidos vão suspender todas as restrições de viagens 
internacionais, a partir de 8 novembro, para adultos estrangeiros que 
estiverem totalmente vacinados contra a Covid-19, anunciou o governo 

do presidente Joe Biden nesta sexta-feira (15). A medida vale para todos os países, inclusive o Brasil, e substitui o atual 
sistema, que restringe o voo de estrangeiros de determinados países e impõe outras restrições, como quarentenas 
obrigatórias. 

Índia autoriza uso emergencial da vacina Covaxin em crianças 

a partir de 2 anos 
Link: https://bit.ly/3vivtl7  
Data da Detecção: 12/10/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Internacional 
A Índia aprovou, nesta terça-feira (12), o uso emergencial da vacina 
Covaxin, da Bharat Biotech, em crianças a partir dos 2 anos de idade. Com 
isso, a fabricante é a primeira no país a obter tal aprovação após uma 

revisão de seus dados de ensaio para a faixa etária de 2 a 18 anos. A decisão vem no momento em que a Índia muda seu 
foco para a vacinação de crianças contra o coronavírus, tendo já distribuído mais de 950 milhões de doses para adultos 
em uma população de quase 1,4 bilhão de pessoas.

https://bit.ly/2Z1SaOR
https://glo.bo/3DHl4Ta
https://bit.ly/3vivtl7


 

Fiocruz negocia produção de antiviral contra a Covid-19 para o SUS    
Link: https://bit.ly/3vgae3r  
Data da Detecção: 15/10/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
O medicamento da farmacêutica americana MSD está em fase de teste e já 

demonstra redução de 50% do risco de internação e mortes pela doença. 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) estuda firmar parceria, por meio de 

cooperação técnica, com a farmacêutica americana MSD (Merck Sharp & Dohme) para produção do medicamento 

Molnupiravir contra a Covid-19. Em nota, o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) informou que 

está em “conversas avançadas para definir a melhor forma de acesso à população brasileira”. No entanto, ainda não há 

previsão de quando o medicamento estará disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Passaporte sanitário “será CPF” porque todos estarão vacinados, 
diz Queiroga à CNN 
Link: https://bit.ly/3j61UOU  
Data da Detecção: 13/10/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  
O passaporte sanitário “será o CPF de cada brasileiro porque todos 

estarão vacinados”, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em 

entrevista à CNN Rádio nesta quarta-feira (13). O titular da pasta também 

defendeu que a retirada da obrigatoriedade das máscaras, à medida que 

há controle sanitário, “será natural”: “Vai acontecer naturalmente, o que 

sou contra é às leis que obrigam o uso, isso deveria ser feito por meio de campanhas de conscientização.” Queiroga 

afirmou que a campanha de imunização contra a Covid-19, no ano que vem, será “ainda melhor”, em questão de “logística 

e distribuição de doses”. Mais de 350 milhões de vacinas estão garantidas para 2022, segundo ele. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil é a menor desde abril 
de 2020 
Link: https://bit.ly/3pl9bP5  
Data da Detecção: 12/10/2021  
Fonte:  CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional 

A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil atingiu, nesta semana, seu 
menor nível desde abril de 2020, segundo monitoramento do Imperial 

College de Londres. De acordo com os dados atualizados pela universidade nesta segunda-feira (11) o índice está em 0,60, 
ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitem o coronavírus para outras 60. A margem de erro varia entre 0,79 e 0,24; 
A taxa apresenta redução expressiva em relação à última atualização, realizada em 27 de setembro, quando o índice 
estava em 1,04. Duas semanas antes, em 13/09, o Brasil tinha atingido 0,81, sua menor taxa de 2021, segundo o Imperial 
College. Durante todo o ano, o índice ficou sempre acima de 0,8, atingindo sua máxima durante a segunda onda no país, 
alcançando 1,23 em 15 e 22 de março. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitiam o vírus para outras 123. À época, 
a média móvel de casos no Brasil era superior a 75 mil.

https://bit.ly/3vgae3r
https://bit.ly/3j61UOU
https://bit.ly/3pl9bP5


 
Nova etapa de campanha contra sarampo e influenza já garantiu a 
aplicação de mais de 47 mil imunizantes                                                     
Link: https://bit.ly/3vod5aQ  
Data da Detecção: 15/10/2021  
Fonte:  Portal Amapá 
Local de Notícia: Estadual 
Em 13 dias, o Governo do Amapá já garantiu a aplicação de 47.825 doses 

das vacinas que protegem contra influenza e sarampo durante nova edição 

da varredura vacinal. A campanha é voltada para a população das cidades de Macapá e Santana e segue até a próxima 

terça-feira, 19.As vacinas são aplicadas como reforço para pessoas que há muito tempo tomaram a última dose, ou para 

aquelas que nunca haviam sido imunizadas. Todas as edições da varredura vacinal são coordenadas pela Superintendência 

de Vigilância em Saúde (SVS), com apoio da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e das prefeituras. Esta é a terceira 

edição da varredura vacinal este ano. A primeira aconteceu em janeiro e a garantiu a aplicação de mais de 28 mil doses 

contra o sarampo, além de outras 21 mil doses de variadas vacinas para as crianças em sete municípios: Macapá, Santana, 

Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Porto Grande e Oiapoque. A segunda edição, que finalizou em setembro, 

atendeu os moradores de cinco municípios: Macapá, Santana, Mazagão, Oiapoque e Porto Grande. Foram 91 mil doses 

aplicadas de vacinas contra sarampo e influenza. 

Covid-19: Governo intensifica testagem e vacinação em 
áreas isoladas de Oiapoque 
Link: https://bit.ly/3lLbxo1  
Data da Detecção: 15/10/2021  
Fonte:  Portal  Amapá 
Local de Notícia: Estadual                                                                             
O Governo do Amapá enviou equipe de profissionais de saúde para 
itensificar a vacinação contra a covid-19 e busca ativa de casos da doença 
nas localidades de Vila Brasil e Ilha Bela, áreas isoladas no Alto Rio 
Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. A ação aconteceu nos dias 
11 e 12 de outubro. A equipe da Superintendência de Vigilância em Saúde 
(SVS) realizou 76 testes nos moradores das duas comunidades, sendo que 
9 apresentaram resultados positivos - todos em Vila Brasil. Os profissionais 
também aplicaram 119 vacinas contra a covid na população de Vila Brasil 
e Ilha Bela, entre primeira dose, segunda dose e dose de reforço dos 

imunizantes Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. As comunidades são de difícil acesso. A equipe da SVS levou pelo menos 
seis horas de viagem em uma embarcação popularmente chamada de catraia para atravessar o rio e alcançar as vilas. “A 
busca ativa de casos e o objetivo de vacinar toda população nos motiva a chegar em todas as localidades do estado”, 
afirmou a chefe da equipe clínica da SVS, Maylin Rodriguez. 

                                                                                    Governo do Estado recebe 14.040 doses de Pfizer 
Link: https://bit.ly/3aJfhzY 
Data da Detecção: 15/10/2021  
Fonte:  G1 Amapá 
Local de Notícia: Estadual                                                                            

O Governo do Estado recebeu na tarde desta terça-feira, 12, um novo 

lote de vacinas da Pfizer, são 14.040 novas doses que desembarcaram no 

aeroporto Alberto Alcolumbre em Macapá. A Superintendência de 

Vigilância em Saúde do Amapá ( SVS) ,armazenou este lote e prevê a 

distribuição até a próxima sexta-feira, 15.  "Recebemos durante esse feriado , mais esse grande lote de vacinas da Pfizer, 

são mais 14.040 doses, em breve o imunizante chegará a todos os municípios, garantimos que todos estão abastecidos e 

podem continuar a vacinação de reforço ou mesmo completar o ciclo vacinal ", manifestou Dorinaldo Malafaia, 

superintendente da SVS no Amapá.

https://bit.ly/3vod5aQ
https://bit.ly/3lLbxo1
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