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NA ÍNDIA, MÉDICOS DETECTAM INFECÇÃO MICÓTICA MORTAL ENTRE 

PACIENTES COM COVID-19 
 
Casos de mucormicose após recuperação do coronavírus são quase quatro ou cinco vezes mais 
numerosos do que antes da pandemia, alerta especialista 

 
Um número crescente de pacientes que sofrem ou se recuperaram da 

COVID-19 está sendo diagnosticado com uma estranha e mortal infecção 
fúngica, informaram médicos à AFP nesta segunda-feira (10), enquanto o 
país de 1,3 bilhões de pessoas luta para conter um surto de casos de 
coronavírus. 

A segunda nação mais populosa do mundo registrou 370 mil casos 
por coronavírus nesta segunda-feira, aumentando o número total de 
contágios para pouco menos de 22,7 milhões, além anunciar mais de 3.700 

novas mortes. Os especialistas há muito alertam que o número real de casos e mortes pode ser muito 
maior. 

A mucormicose — chamada pelos médicos indianos de "fungo negro" — costuma ser mais 
grave em pacientes cujo sistema imunológico está enfraquecido por uma ou mais infecções. 
 
 
Notícia completa em: Na Índia, médicos detectam infecção micótica mortal entre pacientes com covid-
19 | GZH (clicrbs.com.br) 
 
 
VACINADOS SÃO LIBERADOS DE USAR MÁSCARAS EM AMBIENTES FECHADOS 

NOS EUA 
 
Um terço da população americana já está totalmente imunizada, e 154 milhões de americanos 
já tomaram ao menos uma dose 
 

Americanos imunizados com as duas doses das vacinas contra a Covid-19 podem deixar de usar 
máscaras ou manter regras de distanciamento social na maioria dos ambientes internos e externos no 
país a partir desta quinta-feira. A recomendação, feita pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos (CDC), quer incentivar pessoas que ainda não se vacinaram a comparecerem aos 

Clipping CIEVS Goiânia n° 0 21/05 /2021 a 04/06/2021 
No sentido de aprimorar a capacidade de alerta e resposta a emergências em Saúde Pública, o 

CIEVS-Goiânia realiza busca ativa de rumores veiculados pela mídia, por meio de um 
processo denominado "Clipping". 

O clipping é realizado pelo CIEVS sem a verificação das áreas técnicas. 

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  
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postos para garantir a imunização. 
O acelerado ritmo de vacinação, que já 

ultrapassou três milhões de doses aplicadas em um 
único dia, trouxe segurança para o país afrouxar 
mais medidas de contenção da pandemia da 
COVID-19. No final de abril, o CDC liberou 
passeios ao ar livre sem máscaras e em reuniões 
com poucos amigos e familiares, respeitando o 
distanciamento social e evitando aglomerações. 
Até a última quarta-feira, cerca de 154 milhões de 
norte-americanos haviam tomado ao menos uma 
dose de vacina contra a Covid-19, e 117,6 milhões 
de pessoas, equivalente a um terço da população 

do país, já estão devidamente imunizadas. Entretanto, o país vem diminuindo o fluxo de vacinação: a 
média de doses aplicadas por dia nesta semana foi de 2,16 milhões, uma queda de 36% em comparação 
com o pico de 3,88 milhões, observado em meados de abril. 
 
 
Notícia completa em: Vacinados são liberados de usar máscaras em ambientes fechados nos EUA | 
Coronavírus | iG 
 
 
COM SURTO DE COVID-19, RIVER TEM SÓ 10 ATLETAS E PODE TER JOGADOR DE 

LINHA NO GOL 
 

O River Plate confirmou na noite de segunda-feira que mais cinco jogadores testaram positivo para 
covid-19. Lucas Beltrán, Fabian LondoñoBedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio e Alex Vigo 
ampliaram para 20 o número de casos no elenco às vésperas da partida contra o Independiente Santa 
Fe, nesta quarta, em casa, pela Copa Libertadores. 

Com isso, o técnico Marcelo Gallardo conta com apenas 10 jogadores disponíveis para o 
confronto no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Apesar de a Conmebol ter liberado os 
clubes para inscreverem 50 nomes por causa da pandemia, o River Plate enviou uma lista com apenas 
32. 
 
 
Notícia completa em: Com surto de covid-19, River tem só 10 atletas e pode ter jogador de linha no gol 
- ISTOÉ Independente (istoe.com.br) 
 
 
 
EM MEIO A SURTO DE COVID-19, ÍNDIA ENFRENTA CICLONE 
 

O ciclone Tauktae tocou a terra nesta segunda-feira (17) no oeste da Índia, acompanhado por 
ventos fortes e chuvas torrenciais, no momento em que o país luta contra uma onda devastadora de 
contágios por coronavírus. Os serviços meteorológicos anunciaram que o Tauktae começou a entrar na 
costa do estado de Gujarat, no noroeste da Índia, gerando a evacuação de milhares de pessoas, 
incluindo muitos pacientes com coronavírus, de vários hospitais. 

Ao menos 12 pessoas morreram no fim de semana devido aos ventos e chuvas torrenciais que 
anunciavam o Tauktae, a maior tormenta que afetará a região oeste da Índia em 30 anos. A “tempestade 
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ciclônica extremamente grave” está acompanhada de ventos de 155km/h a 165km/h, com rajadas que 
podem alcançar 185 km/h. 

O ciclone Tauktae atinge a Índia no momento em que o país enfrenta uma terrível segunda onda 
de coronavírus. Os hospitais estão em colapso, os profissionais da saúde à beira da exaustão e o sistema 
enfrenta a falta de oxigênio e medicamentos. O país de 1,3 bilhão de habitantes, registrou nesta 
segunda, 4.100 mortes. 
 
 
Notícia completa em: Em meio a surto de Covid-19, Índia enfrenta ciclone - Rádio 93 FM 
(radio93.com.br) 
 
 
 
 
 
 
MARANHÃO CONFIRMA OS PRIMEIROS CASOS DA VARIANTE INDIANA DO 

CORONAVÍRUS NO BRASIL 
 
Variante foi detectada em seis tripulantes indianos de um navio fundeado a 50 quilômetros da 
costa maranhense. Um deles foi levado de helicóptero para um hospital particular em São 
Luís. 
 

O Brasil identificou no Maranhão os primeiros casos da variante indiana do coronavírus. O 
Instituto Evandro Chagas, no Pará, fez o mapeamento genético das amostras, todas coletadas dos 24 
tripulantes indianos de um navio fundeado a 50 quilômetros da costa maranhense. Seis apresentaram a 
variante indiana; nove assintomáticos não puderam fazer o sequenciamento genômico. 

Um dos tripulantes foi levado de helicóptero há uma semana para um hospital particular em 
São Luís. Ele permanece na UTI. Outros dois apresentaram sintomas fortes, foram medicados no 
hospital e levados de volta para o navio. 

O graneleiroShandong da Zhi partiu da Malásia no dia 27 de março. Os tripulantes indianos 
infectados com a nova variante embarcaram na África do Sul, no dia 21 de abril. A cepa indiana do 
coronavírus já havia sido detectada em 44 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. 
 
 
Notícia completa em: Maranhão confirma os primeiros casos da variante indiana do coronavírus no 
Brasil | Jornal Nacional | G1 (globo.com) 
 
 
BRASIL TEM 2.527 NOVAS MORTES POR COVID EM 24H; AUMENTO DE 10% NOS 

CASOS EM MAIO 
 

O Brasil registrou 2.527 novas mortes pela covid-19 nesta quinta-feira, 20. A média semanal de 
vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 1.971 e voltou a se aproximar 
da barreira de 2 mil. 
 

A média móvel de óbitos vinha numa sequência grande de quedas durante este mês de maio, mas 
nesta semana começou um movimento de alta e saiu de 1.910 no sábado para 1.971 nesta quinta. Já a 
média móvel de casos vem tendo um crescimento mais acelerado e chegou a 65.962, seu maior patamar 

NOTÍCIAS NACIONAIS  
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desde 15 de abril, quando marcou 67.396. 
 

Só para se ter uma idéia, no dia 1º de maio a média móvel de casos foi de 59.725. Desde então 
houve um crescimento acima de 10% até chegar ao pico nesta quinta-feira, pela primeira vez no mês 
superior a 65 mil na média. 

 
Notícia completa em: Brasil tem 2.527 novas mortes por covid em 24h; aumento de 10% nos casos em 
maio - Nacional - Estado de Minas 
 
 
60 MUNICÍPIOS DE MT ESTÃO EM ALERTA PARA RISCO DE TUBERCULOSE EM 

CRIANÇAS 
 
Número de casos elevados nos últimos 5 anos pode representar um descontrole da doença no 
estado, pois onde há uma criança infectada, também há um adulto doente e sem tratamento. 
 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) emitiu um alerta para 60 municípios de Mato Grosso 
sobre o risco de turbeculose em crianças de 0 a 9 anos. O alerta foi emitido nesta quinta-feira (6) por 
meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica. 
De acordo com a secretaria, o número de casos de tuberculose nessa faixa etária tem sido alto desde 
2015. 

A região mais atingida é a baixada cuiabana, composta pelos seguintes municípios: Acorizal, 
Barão de Melgaço, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jangada, Nobres, Nossa Senhora do 
Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e 
Várzea Grande. 

Somente no ano passado, a região registrou 37 casos da doença, o que é considerado um 
número elevado, segundo a SES-MT. 

Segundo a secretaria, isso pode representar um descontrole da doença no estado, pois onde há 
uma criança infectada, também há um adulto doente e sem tratamento. 
 
 
Notícia completa em: 60 municípios de MT estão em alerta para risco de tuberculose em crianças | 
Mato Grosso | G1 (globo.com) 
 

AMAPÁ CONFIRMA MORTE DE DUAS CRIANÇAS 
POR SARAMPO 
 

O governo do Amapá confirmou a morte de duas crianças 
por sarampo, uma na capital Macapá e outra no município de 
Pedra Branca do Amapari. Óbitos por sarampo não ocorriam há 
pelo menos duas décadas no estado. 

Nos dois casos as crianças não estavam vacinadas, pois a 
imunização começa apenas aos seis meses e as crianças eram 
mais novas quando contraíram a doença. Os diagnósticos foram 
confirmados pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de 
Janeiro. 

O caso na capital do estado ocorreu no dia 28 de março. Já a criança de Pedra Branca do 
Amapari era indígena e vivia em uma aldeia. 
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Notícia completa em: Amapá confirma morte e duas crianças por sarampo - ISTOÉ Independente 
(istoe.com.br) 
 
 
MG: ASILO CONFIRMA INFECÇÃO POR COVID-19 EM 33 IDOSOS JÁ VACINADOS 
 

Um asilo no município de Lavras, no sul de Minas Gerais, confirmou a contaminação de 33 idosos 
pela Covid-19 nesta terça-feira (11). De acordo com a instituição, um funcionário da Casa do Vovô 
também testou positivo para a doença. As informações são do G1. 
 

A prefeitura do município monitora a situação na instituição, mas fala em surto da doença no local. 
Segundo o asilo, todos os idosos já haviam sido vacinados contra a doença. 
 

Com a confirmação da contaminação por um funcionário e o com o fato de um idoso ter 
apresentado sintomas da doença na semana passada, todas as pessoas da casa de apoio foram testados, 
confirmando as 33 infecções dos idosos. 
 
 
Notícia completa em: MG: Asilo confirma infecção por Covid-19 em 33 idosos já vacinados - ISTOÉ 
Independente (istoe.com.br) 
 
 
REINFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS EM MANAUS PODE TER ATINGIDO TAXA DE 

31%, DIZ ESTUDO 
 

Aproximadamente 31% das pessoas infectadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) em Manaus 
no surto visto a partir de janeiro deste ano, podem ter sido reinfectadas pela nova variante P.1, segundo 
pesquisa realizada por cientistas do CADDE (Centro Brasil-Reino Unido para Descoberta, 
Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus). 
 

Os cientistas conduziram o estudo analisando amostras de doadores de sangue, realizando testes 
que detectam os anticorpos fabricados para combater a COVID-19. Ester Sabino, coordenadora do 
CADDE, conta que foram estudadas amostras de 3.655 pessoas que doaram sangue com frequência 
entre 2020 e 2021. "Em seguida, selecionamos aqueles doadores que ainda não tinham sido vacinados e 
que haviam doado ao menos três vezes no período, tendo ao menos uma doação antes de julho de 2020 
e outra após 1º de janeiro de 2021", conta a pesquisadora. 
 
 
Notícia completa em: Reinfecção pelo coronavírus em Manaus pode ter atingido taxa de 31%, diz 
estudo - Canaltech 
 
 
CRESCE O NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 ENTRE IDOSOS VACINADOS 
 
Levantamento mostra que, nos últimos meses, houve um aumento de 5% no número de 
pessoas infectadas pelo novo coronavírus já imunizadas e com mais de 60 anos. Porém, a 
quantidade de internações e de óbitos entre esse grupo diminuiu  
 

A vacinação contra a covid-19 trouxe um alívio para boa parte da população, principalmente 
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entre os idosos que, no início da pandemia, representavam a maioria das internações e mortes por 
complicações do novo coronavírus. No entanto, apesar da imunização, houve um crescimento 
expressivo de infectados com mais de 60 anos. O pesquisador e professor Breno Aidad, do Centro 
Universitário Iesb, fez uma análise das informações divulgadas pela Secretaria de Saúde. De acordo com 
ele, nos últimos meses, houve um aumento de 5% na porcentagem de idosos com o vírus no Distrito 
Federal. Um levantamento feito por Aidad mostra que, em novembro, do total de pessoas 
contaminadas, 10,8% eram idosos. Em maio, esse quantitativo passou para 15,8%. 
 

Em contrapartida, a quantidade de internações e mortes entre o grupo com 60 anos ou mais 
diminuiu — o que demonstra a eficácia da vacina na prevenção dos casos graves da doença. “Os dados 
indicam que quem vacinou não está se cuidando. As pessoas estão confiantes de que estão imunes ao 
vírus e ignoram o fato da possibilidade de pegar e transmitir a covid-19. Antes, havia um medo, uma 
preocupação em relação à gravidade da doença. Agora, com a imunização, houve um relaxamento das 
medidas de prevenção, e os idosos estão se contaminando mais. Porém, como a vacina funciona, estão 
se internando menos e morrendo menos”, analisa o doutor em administração e pós-doutor pela 
Universidade de Brasília (UnB) em ciência do comportamento. 
Notícia completa em: Cresce o número de casos de covid-19 entre idosos vacinados 
(correiobraziliense.com.br) 
 
POLICIAIS PENAIS SÃO AFASTADOS APÓS SURTO DE COVID-19 EM PRESÍDIO NO 

PIAUÍ 
 
Policiais do Grupo Tático Prisional foram acionados pela Secretária de Justiça do Piauí, para reforçar a segurança da 
Penitenciária José de Arimatéia Barbosa Leite após afastamento de agentes penitenciários devido a Covid-19. 
 

Policiais do Grupo Tático Prisional (GTP) foram acionados pela Secretária de Justiça do Piauí, 
para reforçar a segurança da Penitenciária José de Arimatéia Barbosa Leite, localizada no município de 
Campo Maior, a 80 km de Teresina, após alguns policiais penais serem infectados pela Covid-19 e terem 
que se afastar as atividades, causando uma baixa considerável no efetivo da unidade prisional.  
 

Ao meionorte.com, o diretor da penitenciária, policial penal Hemorgem Melo Paz contou que 
nos últimos três dias a unidade prisional teve uma baixa significativa no efetivo, devido ao novo 
coronavírus, e para garantir a segurança do local solicitou o apoio da equipe especializada. Ele também 
garantiu que até o momento nenhum detento está infectado pelo vírus. 
 
Notícia completa em: Policiais penais são afastados após surto de Covid-19 em presídio - 
meionorte.com 
 

 
CASOS DE FEBRE CHIKUNGUNYA 
DISPARAM NO ESTADO DE SÃO PAULO EM 
2021 
 
Em 2021, a Secretaria Estadual de Saúde já 
registrou 2.200 casos da doença, contra 48 no ano 
passado inteiro 
 

Em 2021, a Secretaria Estadual de Saúde já 
registrou 2.200 casos de pessoas com a febre 
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chikungunya em todo o Estado de São Paulo. No ano passado inteiro foram 48 casos, o que significa 
um aumento de 4.483%.  
 

A doença que é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypt - o mesmo que transmite a dengue - 
ainda não é considerada uma epidemia, porém a cada ano, pode ficar mais forte, como explica o médico 
infectologista Bernardino Souto.  
 

"É uma doença que vem as poucos, faz pequeno número de casos num ano, passa um ano sem 
muitos registros; isso vem aumentando progressivamente até que em um determinado momento, pode 
fazer uma epidemia explosiva, semelhante ao que acontece com a dengue", disse Bernadino.  
 
 

O médico Bernardino Souto explica que em cerca de 50% das pessoas, a doença pode evoluir 
para a forma crônica. "Tem casos que duram de 3 a 6 anos, um quadro de inflamação crônica das 
articulares, limitação de movimento, dor e consequentemente necessidade de fazer tratamento a longo 
prazo", conclui Souto.  
 
 
Notícia completa em: Casos de febre chikungunya disparam no estado de São Paulo em 2021 - 
cotidiano - ACidade ON Ribeirão 
 
 
REGISTRO DE CASO DE RAIVA IDENTIFICADO NA BAIXADA FLUMINENSE (RJ) 
ALERTA PARA OS CUIDADOS NA PREVENÇÃO À DOENÇA 
 
Médica-veterinária fala como evitar a transmissão da enfermidade, o que é de extrema importância para a saúde pública, 
já que a letalidade da doença chega quase a 100% 
 

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção 
Agropecuária (Ivisa-Rio) confirmou esta semana um caso de raiva na Baixada Fluminense. A doença, 

que causou a mortalidade de um cachorro, 
pode ser transmitida para humanos e a melhor 
forma de combatê-la é a prevenção. Por isso, 
Daniela Baccarin, médica-veterinária e gerente 
de Produtos Pet da MSD Saúde Animal, 
aborda os principais cuidados para impedir 
que haja mais ocorrências na região. 
 
 

A doença é infecciosa e considerada 
uma das zoonoses mais perigosas do mundo, 
pois leva ao óbito praticamente 100% das 

vítimas. 
 

Seu principal meio de contaminação é o contato com a saliva de um animal doente, ocasionado 
por meio de mordidas, arranhaduras e lambeduras, que leva rapidamente à transmissão do vírus para o 
sistema nervoso central do corpo, causando inflamação no encéfalo, encefalite e outros danos 
neurológicos fatais. 
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Notícia completa em: Diário de Petrópolis (diariodepetropolis.com.br) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A DENGUE CONTINUA: EM 2021, GOIÂNIA JÁ REGISTROU MAIS DE 3 MIL CASOS 

DA DOENÇA 
 
Gerente de Controle de População Animal pede que a população tenha cuidado com a proliferação do Aedes Aegypti e 
diz que durante a pandemia houve descuido com a quantidade de água parada nos quintais das residências da Capital 
 

A preocupação com a pandemia da Covid-19 tem assombrado a população de todo o País, mas 
uma antiga ameaça segue a preocupar as autoridades de Saúde – a dengue. Em 2021, mais de 3.240 
casos da doença foram registrados nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Segundo o 
titular da Gerência de Controle de População Animal, Izaías de Araújo, mesmo com as limitações 
impostas pela pandemia, as ações de fiscalização e combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti 
não cessaram. Só neste ano, 12% dos imóveis abandonados que foram abertos por fiscais foram 
autuados por servirem de criadouros do transmissor. 
 

O número de notificações registrados em 2021 está 60% menor que o do mesmo período em 
2020, mas isso não significa que a doença recuou. Izaías de Araújo acredita na existência de uma 
subnotificação, devido a pandemia. “Acreditamos que possa ter mais casos do que está sendo 
notificado, já que as pessoas estão evitando a ir a, por qualquer sintoma, às unidades de saúde, a fim de 
evitar o risco de se infectar com o coronavírus”, declarou o gerente. 
 
Notícia completa em: A dengue continua: em 2021, Goiânia já registrou mais de 3 mil casos da doença 
- Jornal Opção (jornalopcao.com.br) 
 
 
 
 

 
 

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS), disponibiliza diárias de 
hotel para isolar pessoas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social com suspeitas de Covid-19.  

O CIEVS Goiânia tem atuado fornecendo orientações visando a 
redução da transmissibilidade da COVID-19, coleta de material 
biológico para diagnóstico confirmatório de casos suspeitos e a 
notificação no sistema E-SUS.  
 

O hotel foi definido de acordo com a licitação realizada pela 
SEDHS em abril de 2020. Serão oferecidas hospedagens por até 14 dias, 
podendo se estender conforme cada necessidade. Além disso, os casos 
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suspeitos ou confirmados serão acompanhados de forma remota pelas equipes técnicas da secretaria.   
Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Humano e Social, José Antônio Netto, a 

medida busca evitar a propagação do coronavírus. “Sabemos que, além da Saúde, a COVID-19 se 
tornou também um caso social. Diante disso, estamos oferecendo esse serviço, contribuindo para 
minimizar a propagação desse vírus e dar mais dignidade à população nesse momento tão difícil”, 
afirma. 

As pessoas vulneráveis que necessitem de isolamento devem entrar em contato com as unidades 
de acolhimento CAC I e CAC II, das 7h às 17h, para triagem e encaminhamento, por meio dos 
telefones: 32921925 e 35245704. 
 
 
 
 
 
 

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, já 
confirmou até o presente momento, 3 (três) casos de Chikungunya, através de exames sorológicos 
realizados pelo Laboratório de Saúde Pública Dr Giovanni Cysneiros (LACEN-GO). Destes, dois casos 
são autóctones (local provável de infecção Goiânia) e um caso importado de uma paciente gestante 
(local provável de infecção Aparecida de Goiânia).  A infecção pelo vírus Chikungunya, no período 
gestacional, não está relacionada a efeitos teratogênicos (má formação fetal) e existem raros relatos de 
abortamento espontâneo. Mulheres infectadas no período intraparto podem transmitir o vírus os 
recém-nascidos por via transplacentária, transmissão perinatal. 

O registro de casos autóctones (doença que adquirida na zona da residência do enfermo, caso 
não importado) de Chikungunya em 2021 reforça o alerta para as medidas de prevenção e controle 
contra o mosquito Aedes aegypti.  
 
 

 
 
Fonte: SINAN/GDAT/DVE/ SVS/SMS – Goiânia  
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* Dados preliminares, sujeitos a alterações 
 
 
 
 
 
 
 
INMET ALERTA PARA BAIXA UMIDADE EM GOIÁS E MAIS CINCO ESTADOS 
 
 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a baixa umidade relativa do ar nesta 
segunda-feira (11) em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, parte de Minas Gerais, no Tocantins, em Mato 
Grosso do Sul e no Distrito Federal. 
 

Nesses estados e no DF, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%, nível considerado 
preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Pelos padrões da organização, entre 20% e 
30% é considerado estado de atenção, de 12% a 20%, alerta, e inferior a 12% é alerta máximo. 
 
 
Notícia completa em: Inmet alerta para baixa umidade em Goiás e mais cinco estados - Goiânia - No 
Coração do Brasil (gynbr.com.br) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alertas de desastres  

Na possibilidade desde ALERTA transformar-se em CENÁRIO DE DESASTRE é imprescindível a 
NOTIFICAÇÃO IMEDIATA desses DESASTRES no CIEVS Goiânia (Centro de Informações Estratégicas 

em Vigilância em Saúde) 
Contatos: Fone: (62)3524-3389 e 3524-3381 - Dias úteis das 7:00 às 19:00 - Plantão CIEVS: 99240-8185 - 
Noturno, finais de semana e feriados. - E-mail: cievsgoiania@gmail.com 
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