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Vietnã detecta suposta nova variante híbrida do coronavírus 
 
Ministro da Saúde do Vietnã, Nguyen Thanh Long, afirmou que existe a possibilidade de a variante ser uma fusão 
entre as cepas da Índia e do Reino Unido 
 

O Ministério da Saúde do Vietnã detectou a 
suspeita de uma nova variante do coronavírus 
que parece ser um híbrido de duas cepas 
altamente transmissíveis. 
 
 
"Uma nova variante do coronavírus com 
características das variantes existentes da Índia e 
do Reino Unido foi detectada no Vietnã pela 
primeira vez", disse o ministro da Saúde do 
Vietnã, Nguyen Thanh Long, em entrevista 
coletiva nacional no sábado (29). 

 
Disponível na íntegra em: Vietnã detecta suposta nova variante híbrida do coronavírus 
(cnnbrasil.com.br) 
 
 

China registra primeiro caso de gripe aviária H10N3 em humano 

Vírus tem baixo risco de causar doenças e contaminação em larga escala, segundo Comissão Nacional de Saúde do país 

 

PEQUIM — A China registrou o primeiro caso da gripe 

aviária H10N3 em um humano. O paciente é um homem 

de 41 anos da província de Jiangsu, no leste do país. A 

informação foi confirmada nesta terça-feira pela Comissão 

Nacional de Saúde do país (NHC, na sigla em inglês), que 

caracteriza o caso como "acidental". 

De acordo com o órgão, o homem foi hospitalizado em 28 

Clipping CIEVS Goiânia n° 03 04/06 /2021 a 18/06/2021 

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. 
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de abril após desenvolver febre e outros sintomas de gripe e foi diagnosticado com o vírus H10N3 em 

28 de maio. Não foram compartilhados detalhes de como ocorreu a infecção, mas ele está recuperado e 

deixará o hospital em breve. 

 
Disponível na íntegra em: China registra primeiro caso de gripe aviária H10N3 em humano - Jornal O 
Globo 
 
 
 

Japão inicia vacinação de atletas para os Jogos Olímpicos 
 

Sede do maior evento esportivo do ano, o Japão iniciou nesta terça (1) a imunização de atletas 
para os Jogos. Segundo autoridades foram vacinados, na capital, aproximadamente 200 pessoas 
relacionadas aos jogos neste primeiro dia. A vacina utilizada é a da farmacêutica Pfizer, já aprovada no 
país. 
 

A campanha começou no Centro de Treinamento 
Nacional em Tóquio, com a presença do chefe da 
missão japonesa, Fukui Tsuyoshi e do vice chefe, 
Ogata Mitsugi. Eles afirmaram que o objetivo é 
imunizar os 600 atletas e mil treinadores até dia 20 
de julho, três dias antes da abertura. 
 
Disponível na íntegra em: Japão inicia vacinação 
de atletas para os Jogos Olímpicos - Surto 
Olímpico (surtoolimpico.com.br) 
 

 

Após revisão, Peru tem maior taxa de mortalidade por Covid 
 

Em uma revisão que mostra a gravidade do surto de covid no Peru, o governo aumentou nesta 
segunda, 31, o número oficial de mortos pela pandemia de 69 mil para 180 mil. A alteração, segundo 
Violeta Bermúdez, presidente do Conselho de Ministros, ocorreu depois que o governo recebeu a 

recomendação do grupo técnico composto por 
especialistas peruanos e organizações internacionais. O 
balanço oficial anterior era de 69.342 mortos até 
domingo. 
 
Com o número anterior de mortos, o Peru era o país que 
tinha a 13.ª maior taxa de mortalidade mundial, com 2.103 
mortes por milhão de habitantes, segundo contagem 
elaborada pela France Presse com cifras oficiais. Com a 
atualização, os peruanos passam a ser o país com maior 
taxa de mortalidade do mundo, com 5.484 mortes por 
milhão de habitantes, bem à frente das 3.077 mortes do 

segundo colocado, a Hungria. 
 
Disponível na íntegra em: Após revisão, Peru tem maior taxa de mortalidade por Covid - Diário do 
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Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: peru,coronavírus,mortes,revisão 
(dgabc.com.br) 
 
 

Índia planeja mais que triplicar doses diárias de vacina contra Covid-19 
 

BENGALURU (Reuters) – A Índia pode ter até 10 milhões de doses de vacina contra Covid-19 
disponíveis por dia em julho e agosto, sendo que hoje são pouco menos de 3 milhões, disse o governo, 
tentando apaziguar os temores de escassez e má gestão do programa. 

 
O segundo país mais populoso do mundo sofre desde abril 
com um surto de infecções desastroso que só começa a recuar 
agora, e especialistas de saúde dizem que a única forma de 
evitar outra disparada é a vacinação em massa de sua 
população, de 1,3 bilhão de habitantes.  
 
 
 
 

Disponível na íntegra em: Índia planeja mais que triplicar doses diárias de vacina contra Covid-19 - 
ISTOÉ DINHEIRO (istoedinheiro.com.br) 
 
 
 

Variante indiana já foi detectada em ao menos 53 países e territórios, diz OMS 

 
Relatório da organização aponta que a cepa B.1.617 é mais contagiosa e diminuiu a eficácia de vacinas, mas ainda é 
investigado se ela está relacionada a quadros mais graves de Covid-19. 

 
A variante indiana do novo coronavírus, a B.1.617, já foi oficialmente detectada em 49 países e 4 

territórios, segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) publicado nesta quarta-feira 
(26). São 8 novas áreas em relação ao boletim da semana passada (veja a lista no final do texto). 
A organização também afirmou já ter recebido informações, de fontes não oficiais, indicando que a 
variante B.1.617 foi encontrada em mais 7 países e territórios, incluindo nações que são referência no 
combate à pandemia, como China e Nova Zelândia, o que eleva o total de áreas afetadas para 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível na íntegra em: Variante indiana já foi detectada em ao menos 53 países e territórios, diz 
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Morte de paciente infectado por “fungo preto” é investigado no Amazonas 
 

Homem de 56 anos era diabético e foi internado com sintomas gripais, mas não teve 
diagnóstico positivo para Covid-19 

 
Um caso de mucormicose, infecção causada por fungo chamado popularmente de "fungo 

preto", está sendo investigado em um paciente em Manaus, segundo informou no domingo (30) a 
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. 
 

O fungo foi diagnosticado em um homem, de 56 anos, residente em Manaus. Com histórico de 
diabetes tipo 2, usuário de insulina, o paciente foi internado em 12 de abril, no Hospital e Pronto-
Socorro Dr. João Lúcio, na zona leste da capital. Depois, ele foi transferido para o hospital da Fundação 
de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT), onde morreu em 16 de abril. 
 
Disponível na íntegra em: Morte de paciente infectado por “fungo preto” é investigado no Amazonas | 
Saúde | iG 
 

 
 

Suspeita de 'fungo preto' em paciente diagnosticado com Covid-19 é investigada 
em SC 

 
Ministério da Saúde emitiu Comunicação de Risco, no último sábado (29), sobre o provável caso de mucormicose em 

paciente de 52 anos em Joinville, no Norte catarinense. 
 
 

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive) e a prefeitura de Joinville, no 
Norte, investigam um caso provável de mucormicose, infecção fúngica chamada popularmente como 
"fungo preto", em um paciente de 52 anos que já foi diagnosticado com a Covid-19 na cidade. No 
sábado (29), o estado e o município receberam um comunicado do Ministério da saúde sobre a 
investigação. 

O paciente está internado em um hospital particular de Joinville e fez uma cirurgia na última 
semana (veja mais abaixo). O homem é morador da Zona Norte de Joinville, testou positivo para Covid-
19 em fevereiro deste ano e tem histórico de comorbidades (diabetes mellitus e artrite 
reumatoide). 
 
 
 
Disponível na íntegra em: Suspeita de 'fungo preto' em paciente diagnosticado com Covid-19 é 
investigada em SC | Santa Catarina | G1 (globo.com) 
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Em Pernambuco, 36 municípios estão em surto de arboviroses; entenda mais 
sobre as doenças 

 
Aumentaram os relatos de sintomas de dengue, Zika e Chikungunya nas unidades de saúde 

 
Dos 184 municípios pernambucanos, 36 atravessam um cenário de surto de arboviroses transmitidas 
pelo mosquito Aedes aegypti, vetor dos vírus causadores da dengue, zika e chikungunya. 
 

Outros mais de 40 se encontram em situação de alerta, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-PE), de acordo com o Índice de Infestação Predial do 2º ciclo do LIRAa (Levantamento de 
Índice Rápido do Aedes aegypti).  
 
 
Disponível na íntegra em: Em Pernambuco, 36 municípios estão em surto de arboviroses; entenda mais 
sobre as doenças - Folha PE 
 

Câmara de Sorocaba tem 58 casos positivos 

 
Cerca de 34% de 171 funcionários da Câmara de Sorocaba que realizaram exame testaram positivo 

para o novo coronavírus. A informação pelo confirmada pelo próprio Legislativo ontem (1º). 
Atualmente, a Câmara tem 236 funcionários. 
 

De acordo com a Câmara, 58 dos 171 exames, excluindo de quem já teve a doença nos últimos 90 
dias e os vacinados, testaram positivo para a doença, a maior parte, com possibilidade de infecção nos 
últimos sete dias. De acordo com o secretário geral da Câmara, Jonata Mena, o número é preocupante. 
“Vamos seguir toda a orientação da Vigilância em Saúde, em consonância com nossa médica, e 
continuaremos com expediente em teletrabalho”, explicou. 
 
Disponível na íntegra em: Câmara de Sorocaba tem 58 casos positivos (jornalcruzeiro.com.br) 
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Serrana (SP) observa queda de 95% nos casos de Covid-19 após adultos serem 
vacinados 

 
Com 45.000 habitantes, Serrana é um oásis saudável no Brasil, que tem o segundo surto mais letal do mundo. 
 

Serrana, uma cidade no estado de 
São Paulo, teve uma queda de 
95% nas mortes de Covid-19 
depois que concluiu a vacinação 
de quase todos os adultos, 
noticiou a TV Globo no 
domingo. 
Com 45 mil habitantes, Serrana é 
um saudável oásis no Brasil, que 
tem o segundo surto mais letal 
do mundo, com mais de 461 mil 
mortes até agora, e um ritmo de 
imunização muito lento devido à 
falta de vacinas. 
 

Disponível na íntegra em: Serrana (SP) observa queda de 95% nos casos de Covid-19 após adultos 
serem vacinados | Rede Jornal Contábil - Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal 
(jornalcontabil.com.br) 
 
 

Sul de Minas confirma alta de 44,6% de casos de COVID-19 em maio 
 
O número de mortes teve queda de 15%, mas aumento de casos de infecção pelo coronavírus acende novo alerta na região 
 

O Sul de Minas fechou o mês de maio com o maior número de casos confirmados de COVID-
19, desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), esse é um 
novo recorde.  
  

Em comparação com abril, a alta foi de 44,6%. O número de óbitos pelo 
novo coronavírus está em queda, 15%. O patamar da alta nos casos acende o alerta, e as mortes 
podem aumentar nas próximas semanas. 
 
 
Disponível na íntegra em: Sul de Minas confirma alta de 44,6% de casos de COVID-19 em maio - 
Gerais - Estado de Minas 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cievsgoiania@gmail.com
https://www.jornalcontabil.com.br/serrana-observa-queda-de-95-nos-casos-de-covid-19-apos-adultos-serem-vacinados/
https://www.jornalcontabil.com.br/serrana-observa-queda-de-95-nos-casos-de-covid-19-apos-adultos-serem-vacinados/
https://www.jornalcontabil.com.br/serrana-observa-queda-de-95-nos-casos-de-covid-19-apos-adultos-serem-vacinados/
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/06/01/interna_gerais,1272631/sul-de-minas-confirma-alta-de-44-6-de-casos-de-covid-19-em-maio.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/06/01/interna_gerais,1272631/sul-de-minas-confirma-alta-de-44-6-de-casos-de-covid-19-em-maio.shtml


 

________________________________________________________________________________________________________ 
Palácio das Campinas (Paço Municipal) - Avenida do Cerrado, 999, Bloco D, 1º andar- Park Lozandes, Goiânia-GO 

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 

Superintendência de Vigilância em Saúde 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis 

Centro de informações Estratégicas e Vigilância em Saúde 

 
 
 
 

Investigação conclui que Coronavac atenuou surto de Covid-19 em asilo, em Goiânia 
 

O asilo teve um surto de Covid-19 que atingiu 11 pessoas; 18 idosos moram no local 
 

O imunizante Coronavac evitou casos graves de Covid-19 em abrigo em Goiânia. Esta foi a 
conclusão da investigação iniciada na última terça-feira (25) pela Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS). 
Houve um surto da infecção no asilo onde moram 18 idosos e trabalham 12 pessoas. No local, houve 
11 casos confirmados da doença. 
 
Do total de detecções do vírus, oito foram em idosos e três em trabalhadores. Apenas duas pessoas 
tiveram sintomas da doença. Uma idosa apresentou coriza e um trabalhador teve dores de cabeça. 
Todos foram imunizados com o imunizante Coronavac, fabricado pelo Instituto Butantan, no início do 
ano. 
 
Disponível na íntegra em: Investigação conclui que Coronavac atenuou surto de Covid-19 em asilo, em 
Goiânia (emaisgoias.com.br) 
 
 

Ocupação de leitos de UTI chega a 87% em Goiás; lotação em Goiânia é de 
79,3% 

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pacientes 
com Covid-19 da rede pública de Goiás está em 87,2%, nesta quarta-feira (2), véspera de feriado 
prolongado de Corpus Christi.  Em Goiânia, este índice é de 79,3%. No estado, o número de casos 
acumulados da doença é de 612.597. Até o momento, já foram registrados 17.167 óbitos em 
decorrência das complicações do coronavírus. 
 
Segundo o painel da Secretaria de Estado da Saúde, há 75 leitos de UTI disponíveis na manhã de hoje. 
Outros 19 estão bloqueados e 484 ocupados. Com relação aos leitos de enfermaria, a taxa de ocupação 
é de 68.7%, com 231 disponíveis, 58 bloqueados e 450 ocupados. 
 
 
Disponível na íntegra em: Ocupação de leitos de UTI chega a 87% em Goiás; lotação em Goiânia é de 
79,3% (emaisgoias.com.br) 
 

Goiânia será uma das cidades-sede da Copa América 
 
 

Após a edição 2020 da Copa América cair no colo do Brasil, em decorrência das desistências das 
sedes Colômbia e Argentina, Goiânia foi confirmada como uma das cidades que recepcionará alguns 
jogos. O anúncio foi feito no começo da noite desta terça-feira (01º/06) pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido).  Bolsonaro também confirmou que Mato Grosso do Sul, Distrito Federal 
e Rio de Janeiro também irão receber as partidas. A tendência é que a primeira partida seja realizada em 
Brasília e a final em gramados cariocas. De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM) em uma 
série de publicações no Twitter, o Estádio Olímpico receberá os jogos com o Serra Dourada dando 
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apoio. 
 
 
Disponível na íntegra em: Goiânia será uma das cidades-sede da Copa América | Diário de Goiás 
(diariodegoias.com.br) 
 

 
Prefeitura de Goiânia ressalta a importância da vacina contra a Influenza 

 
Autoridades da saúde alegam que esse imunizante tem um papel fundamental para evitar o colapso do sistema de saúde 

neste momento 
 

Prefeitura de Goiânia reforça a importância da vacinação contra a gripe, a fim de evitar um 
colapso no sistema de saúde nesse momento. 

Seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), a Prefeitura de Goiânia continua vacinando 
contra a Influenza. Na atual etapa, podem ser vacinados os idosos a partir de 60 anos e professores da 
Educação Básica, Ensino Médio e Superior também. No total, já foram aplicadas 161.385 doses do 
imunizante em questão no município de Goiânia. A vacina é segura e é considerada uma das medidas 
mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe. É importante ressaltar que quem recebeu o 
imunizante contra a covid-19 há menos de 14 dias, deve esperar para tomar o de gripe. As autoridades 
do setor de saúde afirmam que caso a pessoa esteja perto de tomar alguma das duas vacinas, ela deve 
dar preferência ao imunizante que previne contra a covid-19. 
 
Disponível na íntegra em: Prefeitura de Goiânia ressalta a importância da vacina contra a Influenza - 
Jornal Opção (jornalopcao.com.br) 
 
 

MP recomenda ao estado e à capital não sediarem a Copa América, em Goiás 
 

Promotores levaram em consideração a alta nos números de ocupação de hospitais do estado e os decretos que restringem 
atividades comerciais para evitar a disseminação da Covid-19. 

 
 
O Ministério Público de Goiás (MP-GO) expediu recomendações ao governo e à Prefeitura de Goiânia 
para que a capital não sedie eventos relacionados à Copa América. Os promotores levaram em 
consideração a alta nos números de ocupação de hospitais do estado e os decretos que restringem 
atividades comerciais para evitar a disseminação da Covid-19. 
Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) informou que ainda não recebeu, formalmente, a 
referida recomendação. Disse ainda que, assim que isso acontecer, vai avaliar o pedido e se manifestará 
a respeito. 
A indicação foi feita na quarta-feira (2), após membros do Centro de Operações Emergenciais (COE) 
em Saúde Pública de Goiás para Enfrentamento ao Coronavírus se posicionarem contra à realização do 
evento. No mesmo dia, o Conselho Estadual de Saúde emitiu uma nota de repúdio à realização da 
competição. 
 
Disponível na íntegra em: MP recomenda ao estado e à capital não sediarem a Copa América, em Goiás 
| Goiás | G1 (globo.com) 
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Goiânia faz Inquérito Vacinal com a AstraZeneca 
 

A Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), continuará com 
a coleta de dados para o estudo que vai verificar o comportamento das vacinas AstraZeneca e 
Coronavac após a aplicação. Iniciado em março com trabalhadores da saúde, o estudo será feito agora 
com a comunidade aeroportuária (1.855 pessoas na capital), que começa a ser vacinada com a primeira 
dose da AstraZeneca, das 8h às 17h, no Aeroporto Santa Genoveva. 

 
O estudo prevê a coleta de sangue 

antes da vacina ser aplicada, outra após seis 
meses e uma terceira com 12 meses. 
“Vamos verificar se a pessoa já tinha 
anticorpos, se vai desenvolver, se terá 
Covid-19 mesmo estando vacinada, ou seja, 
é um trabalho de vigilância, de 
monitoramento pós-vacina”, explica o 
secretário de Saúde de Goiânia, Durval 
Pedroso. 
 

Os participantes do estudo terão que preencher um formulário e apresentar documento pessoal 
com foto e credencial aeroportuária válida. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) será a responsável 
pela vacinação e a UFG, junto com um laboratório privado, irá processar as amostras de sangue e fazer 
a análise dos dados. 
 
 
Disponível na íntegra em: Goiânia faz Inquérito Vacinal com a AstraZeneca - Sagres Online 
 
 
 
 
 

Risco de apagão volta a assombrar o Brasil por falta de chuvas e investimentos 
Estiagem se agrava, e governo emite alerta de emergência hídrica para cinco estados, que concentram a maior parte da 
geração hidrelétrica do Brasil. Para especialistas, além da escassez de chuvas, falta de investimentos no setor preocupa 
 

A falta de chuvas e de investimentos em energia levará cinco estados brasileiros a risco iminente 
de apagão. O alerta vem sendo feito por especialistas desde o mês passado. Ontem, porém, o perigo de 
a população ficar sem energia elétrica ficou mais evidente. O Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) 
emitiu um comunicado de emergência hídrica a órgãos de meteorologia federais e ao Centro Nacional 
de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), deixando claro que a situação é crítica 
em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná — e essa condição vai se estender de 
julho a setembro de 2021. Esse é o primeiro alerta desse tipo em 111 anos. 
 
 
Disponível na íntegra em: Risco de apagão volta a assombrar o Brasil por falta de chuvas e 
investimentos (correiobraziliense.com.br) 

Ações CIEVS 

Alertas e desastres naturais  
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Cheia recorde do Rio Negro: AM já registrou 6 das 10 maiores cheias na última 
década 

A enchente histórica é a maior em 119 anos do monitoramento hidrológico, que iniciou em 1902 na capital amazonense 
 

O nível do rio Negro subiu um centímetro nesta terça-feira (1º) e atingiu 29,98 metros, um novo 
recorde histórico em 119 anos de medição no Porto de Manaus, ultrapassando a marca do ano de 2012, 
que era de 29,97 metros. A cheia histórica é causada pelo alto volume de chuvas nos primeiros meses de 
2021. Entre as causas das chuvas acima da média está o fenômeno La Niña (esfriamento do Oceano 
Pacífico) em parte da Amazônia Ocidental. Estimativa dos especialistas em hidrologia é que o nível do 
rio continue subindo e poderá chegar a 30 metros acima do nível do mar. 
 
 
Disponível na íntegra em: Cheia recorde do Rio Negro: AM já registrou 6 das 10 maiores | Geral 
(brasildefato.com.br) 
 

Especialistas alertam para risco de temporada histórica de queimadas na 
Amazônia, diz jornal 

Fenômeno pode ocorrer devido ao baixo volume de chuva e ao desmatamento ilegal que é praticado na região 
 

A Amazônia pode ter uma temporada histórica de queimadas devido ao baixo volume de chuva, 
apontam especialistas. De dezembro a abril, algumas regiões do bioma receberam apenas 60% das 
precipitações que ocorrem em sua média histórica. O desmatamento ilegal também é outro fator que 
pode influenciar neste fenômeno. O território seco e desmatado é favorável para o alastramento de 
possíveis incêndios. As informações são do jornal O Globo. 
 
 
Disponível na íntegra em: Especialistas alertam para risco de temporada histórica de queimadas na 
Amazônia, diz jornal | GZH (clicrbs.com.br) 
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