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Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 

 
Quarta-feira, 18 de agosto de 2021 
 
Portal Revista Algo Mais (revista.algomais.com) 
 
“Até setembro, 70% da população elegível terá acesso à 1ª dose.” 
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Com o gradual aumento da oferta de vacina contra a Covid no Brasil, Eduardo Jorge da Fonseca, integrante dos 
Comitês de Vacinação contra o Coronavírus no Recife e em Pernambuco, acredita que até setembro, 70% da 
população brasileira candidata a receber a vacina contra Covid poderá imunizar-se. Outra boa notícia é a tendência 
de aumentar a variedade de vacinas eficazes e seguras para crianças. “O uso das vacinas em maiores de 12 anos já 
é autorizado para os imunizantes de plataforma RNA, como a vacina da Pfizer e da Moderna. Já existem estudos em 
conclusão, com resultados bem promissores em idades menores, inclusive com a CoronaVac”, informa o médico que 
é tutor de Medicina da FPS (Faculdade Pernambucana de Saúde) e médico do Imip. 
 
Mas essas boas notícias não significam que estamos prestes a vencer a batalha contra o coronavírus. Nesta entrevista 
à Cláudia Santos, Eduardo Jorge da Fonseca, que também é representante regional da Sociedade Brasileira de 
Imunizações, alerta para o risco da variante Delta, a possibilidade de surgirem novas mutações do vírus e a 
importância de continuarmos com as medidas de proteção contra a Covid-19. 
 
Como o senhor avalia a velocidade da vacinação em Pernambuco e no Brasil? 
Acreditamos que nos próximos meses haverá um incremento importante na cobertura vacinal com a garantia de um 
quantitativo de doses considerável. Tenho certeza de que até setembro, 70% da população elegível deverá ter tido 
acesso à primeira dose da vacina. 
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No contexto dessa nossa realidade, qual o perigo que a variante Delta pode apresentar em termos de 
aumento de casos, de óbitos e de pacientes hospitalizados por Covid-19 no Estado e no País? 
A variante Delta apresenta maior transmissibilidade e isso é sempre um risco maior. Associado ao fato que para as 
vacinas atuais, a proteção para a variante Delta só acontece de forma adequada após a segunda dose. Entretanto, 
se continuar neste ritmo mais acelerado da vacinação, poderemos impedir uma nova onda. 
 
Quem está vacinado pode propagar a variante Delta? 
Para qualquer variante, a maioria das vacinas tem demostrado efetividade para as formas graves, porém não temos 
certeza se impede a transmissão da doença para outras pessoas. 
 
E qual o risco de surgimento de novas variantes? 
Este risco haverá sempre, enquanto a população não estiver vacinada com duas doses. Por isso que é tão relevante 
acelerar o processo de vacinação. 
 
Como estão os estudos para investigar a eficácia e a segurança das vacinas em crianças? 
O uso das vacinas em maiores de 12 anos já é autorizado para os imunizantes de plataforma RNA, como a vacina 
da Pfizer e da Moderna. Já existem estudos em conclusão, com resultados bem promissores em idades menores, 
inclusive com a CoronaVac. 
 
https://revista.algomais.com/entrevistas/ate-setembro-70-da-populacao-elegivel-tera-acesso-1a-dose 
 

 
 
Blog Taís Paranhos (taisparanhos.com.br) 
 
FPS prorroga inscrições para MBA Executivo em Gestão da Saúde 
 

 
 
Profissionais que atuam na área de saúde e desejam desenvolver competências que o habilitam para o entendimento 
das políticas no sistema público e privado têm a oportunidade de participar do MBA Executivo em Gestão da Saúde 
Imip/FPS. As inscrições foram prorrogadas para até 5 de setembro. As aulas têm início no dia 1º de outubro. Para 
inscrições, edital e outras informações, clique aqui. 
 
O conteúdo oferecido aos alunos é construído com o reconhecido padrão de excelência do Instituto de Medicina 
Integral Professor Fernando Figueira – IMIP e da Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, que une a teoria 
social aplicada à prática. Sua metodologia é fundamentada em pilares como excelência, inovação, aprendizagem 
ativa e autonomia. O curso tem ainda como diferencial um corpo docente bastante qualificado com professores do 
IMIP, FPS, Deloitte, Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Instituto Insper. 
 
Voltado aos profissionais de saúde das áreas assistenciais, administrativa e que desejam desenvolver atividades na 
área da gestão de saúde, a capacitação tem os objetivos de desenvolver o debate de ideias e a troca de experiência 
e conhecimentos entre os participantes, formar líderes visionários e especializados com habilidades técnicas e 
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atuação crítica para analisar cenários do sistema de saúde em âmbito público e privado, além de construir redes de 
relacionamento e condições para alavancagem de projetos profissionais, acadêmicos e pessoais. 
 
https://www.taisparanhos.com.br/2021/08/fps-prorroga-inscricoes-para-mba.html 
 

  

 


