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Surto de variante Delta em Israel infecta adultos vacinados e crianças 
 

Governo decide vacinar crianças e adolescentes de 12 a 15 anos e retomar uso de máscaras 
 
O governo de Israel voltou atrás na flexibilização de medidas de restrições contra o coronavírus. A 

decisão foi uma resposta a um surto da variante Delta da 
covid-19, identificada pela 1ª vez na Índia. Entre as 
regras impostas, está a obrigatoriedade do uso de 
máscaras em ambientes fechados. 
 
Segundo o The Wall Street Journal, cerca de metade das 
pessoas infectadas já havia sido vacinada com o 
imunizante da Pfizer. Autoridades de saúde do país 
acreditam que 90% das novas infecções tenham sido 
causadas pela variante Delta. 
 

Disponível na íntegra em: Surto de variante Delta em Israel infecta adultos vacinados e crianças | 

Poder360 
 

Variante delta faz Rússia ter recorde de mortes por Covid e Austrália confinar 10 

milhões 

Número de óbitos superou o pico da 2ª onda na Rússia, que é o país com mais vítimas da Europa. Já a Austrália tem 

sido um exemplo na pandemia. Mas ambos sofrem com uma vacinação lenta. 

 

O avanço da variante delta tem provocado uma piora da pandemia em diversos países. A Rússia 

registrou nesta terça-feira (29) um recorde diário de mortes por Covid-19 e a Austrália determinou o 

confinamento de quase 10 milhões de pessoas (cerca de 40% da população do país). 

 

A Rússia registrou 652 mortes por Covid-19 e mais de 20 mil casos confirmados nas últimas 24 horas. 

O pico anterior da pandemia havia acontecido no fim de dezembro, no auge da segunda. 
 
Disponível na íntegra em: Variante delta faz Rússia ter recorde de mortes por Covid e Austrália 
confinar 10 milhões | Mundo | G1 (globo.com) 

Clipping CIEVS Goiânia n° 05   02/07/2021 a 17/07/2021 

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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Tailândia volta a adotar restrições para conter surto de covid-19 
 

Tailândia retomará na segunda-feira algumas restrições em restaurantes, áreas de construção e para 
reuniões em Bangcoc e seus arredores, para tentar frear o aumento de casos de covid-19. 
 
Após um ano com níveis de infecção relativamente reduzidos, a Tailândia enfrenta um aumento de 
contágios desde abril, quando detectou um foco da doença nos clubes luxuosos de Bangcoc, 
frequentados pela elite da cidade. 
 
Desde então, o país registra cada vez mais casos nas prisões superlotadas e também entre os 
trabalhadores migrantes do setor da construção, das indústria e do setor de serviços. 
 

Disponível na íntegra em: Tailândia volta a adotar restrições para conter surto de covid-19 - 

Internacional - Estado de Minas 
 
 

Mais uma pessoa é identificada com variante rara da gripe suína no Canadá 
 

Morador de Manitoba decidiu fazer um teste para covid-19 após apresentar sintomas semelhantes aos da gripe 
 

De acordo com informações da CBC, um morador do sul de Manitoba, no Canadá, decidiu fazer um 
teste para covid-19 após apresentar sintomas semelhantes aos da gripe. 

 
No entanto, o resultado deu negativo para a 
doença, mas positivo para uma rara variante 
da gripe suína (H3N2), conforme 
comunicado divulgado pela província de 
Manitoba na semana passada. 
 
É o terceiro caso não relacionado de pessoas 
identificadas com gripe suína em Manitoba 
desde abril deste ano. As autoridades de saúde 
pública declararam que ainda estão 
investigando como ocorreu a transmissão no 
caso de junho. 
 

 
Disponível na íntegra em: Mais uma pessoa é identificada com variante rara da gripe suína no Canadá - 
Vegazeta 
 
 

Novo surto na Indonésia põe em risco capacidade hospitalar 
 

A Indonésia, o país do Sudeste Asiático mais duramente atingido pela pandemia da covid-19, está a 
enfrentar um novo surto da doença, com a Cruz Vermelha a alertar hoje para o risco de colapso 
hospitalar. 

mailto:cievsgoiania@gmail.com
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/06/27/interna_internacional,1280943/tailandia-volta-a-adotar-restricoes-para-conter-surto-de-covid-19.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2021/06/27/interna_internacional,1280943/tailandia-volta-a-adotar-restricoes-para-conter-surto-de-covid-19.shtml
https://vegazeta.com.br/mais-uma-pessoa-e-identificada-com-variante-rara-da-gripe-suina-no-canada/
https://vegazeta.com.br/mais-uma-pessoa-e-identificada-com-variante-rara-da-gripe-suina-no-canada/


 

________________________________________________________________________________________________________ 
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 

A Cruz Vermelha indicou, numa declaração, 
que o surto está ligado à variante `delta` do 
vírus, que especialistas dizem ser mais 
infecciosa, sendo "urgente e necessário 
aumentar os cuidados médicos, testes e vacinas 
à medida que a Indonésia se encontra à beira de 
uma catástrofe" devido à covid-19. 
 
 
 

Disponível na íntegra em: Novo surto na Indonésia põe em risco capacidade hospitalar (rtp.pt) 
 
 

Surto de covid-19 detectado em grupo de estudantes espanhóis que visitaram 

Portugal 

 

Um surto de covid-19 foi detectado entre 

estudantes de Sevilha que estiveram em Portugal, 

recentemente, para uma visita de estudo a 

Portimão, informou a Junta de Andaluzia, em 

Espanha, esta terça-feira. 

Foram confirmados 10 casos positivos ao vírus e 

44 pessoas do colégio Sagrada Família de Urgel 

foram identificadas na sequência do surto, 

indicaram fontes do Ministério da Saúde espanhol, 

citados pela Europa Press. 

A informação foi avançada pelo conselheiro do Ministério da Saúde e da Família na Junta de Andaluzia, 

Jesús Aguirre, que em conferência de imprensa disse que tem sido “muito difícil” saber quantos jovens 

foram a esta viagem, e consequentemente quantos familiares estiveram em contacto com eles, visto que 

esta viagem foi organizada pelos alunos e não pelas escolas. 

 

Disponível na íntegra em: Surto de covid-19 detetado em grupo de estudantes espanhóis que 

visitaram Portugal (sapo.pt) 

 

Togo abate aves e implanta área de quarentena após surto de gripe aviária H5N1 

 
Togo sacrificou centenas de aves, colocou em quarentena uma granja avícola, fechou um mercado local 
de aves e proibiu a movimentação de aves após um surto da gripe aviária H5N1 altamente patogênica, 
disse o governo na terça-feira (29). 
Mais de 800 aves foram abatidas, disse Batasse Batawui, diretor de pecuária do Ministério da 
Agricultura do Togo, à Reuters. 

 

Disponível na íntegra em: Togo abate aves e implanta área de quarentena após surto de gripe aviária 

H5N1 - Notícias Agrícolas (noticiasagricolas.com.br) 
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Seis cidades de Rondônia registram surto de dengue em junho de 2021 
 

Mais nove municípios estão classificados na área de alerta para a doença. 
 
 
Entre os 52 municípios de Rondônia, seis registraram surto de dengue em junho deste ano, um a mais 

que o registrado em maio. Outras nove cidades estão 
classificadas na área de alerta. 
 
Até meados deste mês, 1.050 casos de dengue foram 
confirmados e 257 estão em investigação. Nenhum óbito 
foi registrado. Os dados foram divulgados pela Agência 
Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) na última 
segunda-feira (21). 
 

Disponível na íntegra em: Casos de covid-19 no Brasil têm maior alta desde abril; e 3 mil mortes 
(redebrasilatual.com.br) 

 

Duas mortes por suspeita de mucormicose são investigadas em Pernambuco 

 
Os casos estão sendo analisados por um comitê técnico Secretaria Estadual de Saúde 

 
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 
(SES-PE) investiga duas mortes com suspeita de 
infecção por mucormicose. Os casos foram 
notificados ao Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância à Saúde (CIEVS-PE) 
nesta semana. As informações são do jornal do 
Commercio. 
 
 
 

 
Disponível na íntegra em: Duas mortes por suspeita de mucormicose são investigadas em Pernambuco 
- Pernambuco - Diário do Nordeste (verdesmares.com.br) 
 
 

Variante delta pode causar mais reinfecções, diz estudo 
 

A variante foi detectada pela primeira vez na Índia, mas já está presente em 85 países e causou a primeira morte no 
Brasil no último fim de semana. 

 
 

Uma pesquisa que teve participação de cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) sugere que a 
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variante delta do novo coronavírus (SARS-CoV-2) tem potencial maior de causar reinfecções e novos 
quadros de covid-19 em pessoas que haviam se curado da doença. A variante foi detectada pela 
primeira vez na Índia, mas já está presente em 85 países e causou a primeira morte no Brasil no último 
fim de semana. 
 
O trabalho foi publicado na revista científica Cell e detalhes foram divulgados ontem (28) pela Agência 
Fiocruz de Notícias. As conclusões da pesquisa mostram que pessoas previamente infectadas por 
outras cepas do novo coronavírus têm um soro com anticorpos menos potentes contra a variante delta, 
que é uma das quatro variantes de preocupação já identificadas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). 
 

Disponível na íntegra em: Variante delta pode causar mais reinfecções, diz estudo 

(folhavitoria.com.br) 

 

 

Quatro escolas de Campinas tiveram surto de Covid-19 após retomada das aulas 
presenciais 

 
Segundo Devisa, outros quatro possíveis casos estão em investigação em unidades do município. Após dois meses, metade 

dos alunos que poderiam retornar às atividades presenciais compareceram. 
 
Quatro escolas municipais de Campinas (SP) tiveram surto de Covid-19 após a retomada das aulas 

presenciais, em 26 de abril. A informação foi 
confirmada nesta quarta-feira (30) pelo 
Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) 
durante uma reunião da Comissão de Educação e 
Esporte da Câmara Municipal. 
 
Outras quatro unidades estão com possíveis 
surtos em investigação, e sete suspeitas foram 
descartadas. O surto é caracterizado quando há 
dois ou mais casos da mesma doença transmitidos 
dentro do grupo em intervalo de até 15 dias. 
 
 

Disponível na íntegra em: Quatro escolas de Campinas tiveram surto de Covid-19 após retomada das 
aulas presenciais | Campinas e Região | G1 (globo.com) 
 
 

Vigilância de São Carlos interdita financeira após surto de Covid entre 
funcionários 

Dos 60 funcionários da empresa, 5 positivaram para a COVID-19 e 30% do total apresentam sintomas 
gripais. 

 
A Vigilância Sanitária de São Carlos interditou nesta quarta-feira (30/06) uma financeira da cidade em 
virtude do não cumprimento dos protocolos sanitários para o novo coronavírus.  
Dos 60 funcionários da empresa, 5 positivaram para a COVID-19 e 30% do total apresentam sintomas 
gripais. Como a ventilação no local não era adequada e para conter a disseminação da doença, a 
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empresa foi interditada.  
A financeira irá testar todos os demais colaboradores nesta quinta-feira (01/07) e somente poderão 
retornar ao trabalho os funcionários com resultado negativo para a doença. Todos os protocolos 
sanitários também deverão ser reforçados e cumpridos.  
 
Disponível na íntegra em: Vigilância de São Carlos interdita financeira após surto de Covid entre 
funcionários - cotidiano - ACidade ON São Carlos 
 
 

Goiás encerra junho com mais de 675 mil casos confirmados e 19,2 mil mortes 
por Covid 

 
Goiás registrou 1.441 novos casos de Covid-19 nas 
últimas 24 horas, de acordo com boletim epidemiológico 
divulgado nesta quarta-feira (30) pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-GO). Com isso, o Estado ultrapassa 675 
mil contaminados, exatos 675.780 desde o início da 
pandemia. No dia 31 de maio, o número de infectados 
era de 609.733. 
 
O número de mortes é de 19.228, sendo 105 nas últimas 

24 horas. A taxa de letalidade é de 2,85%. São 361 óbitos suspeitos sendo investigados. No último dia 
do mês passado, eram 17.088 vidas perdidas para a pandemia no Estado.  
 
Disponível na íntegra em: Goiás encerra junho com mais de 675 mil casos confirmados e 19,2 mil 
mortes por Covid - Sagres Online 
 
 

Em silêncio, a sífilis avança 
 

Doença foi a que mais cresceu entre as infecções sexualmente transmissíveis de 2010 a 2019, propagada pelo 
comportamento sexual desprotegido 

 
Em 2013, antes de passar a se dedicar exclusivamente a atividades acadêmicas, a ginecologista Angélica 
Miranda, da Universidade Federal do Espírito Santo, recebeu em seu consultório uma mulher intrigada 
com as manchas vermelhas na pele que outros quatro médicos não haviam conseguido diagnosticar de 
modo satisfatório. “Era uma mulher jovem, com parceiro único, que não se achava em risco para 
infecções sexualmente transmissíveis”, conta a médica. 
Confirmado por exames de sangue, o diagnóstico indicou sífilis, doença causada pela bactéria 
Treponema pallidum e transmitida por contágio sexual. O marido da paciente negou qualquer 
responsabilidade, no início, mas depois contou que, semanas antes, em uma viagem de trabalho, saiu 
para uma noitada com colegas, bebeu demais, teve uma relação sexual sem preservativo e se infectou. O 
casal recebeu injeções de penicilina e a infecção desapareceu em poucos dias. 
 

Disponível na íntegra em: Em silêncio, a sífilis avança | Nexo Jornal 
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Goiânia segue vacinação contra Covid-19 em três grupos prioritários 
 

Serão imunizados, nesta quinta-feira,1, trabalhadores da Comurg, gestantes e puérperas; capital aguarda chegada de 
novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde 

 
Enquanto novas doses de vacinas contra a Covid-19, capital goiana segue vacinando três grupos 
prioritários nesta quinta-feira, 1. Entre eles, trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia 

(Comurg), gestantes e puérperas (mulheres com até 45 
dias após o parto). Vacinação será realizada das oito 
horas da manhã às quatro da tarde. 
Enquanto trabalhadores da Comurg deverão se vacinar 
na sede administrativa da Companhia, gestantes e 
puérperas podem receber a dose do imunizante no 
Ciams Dr. Domingos Viggiano, no Jardim América. 
Além disso, quem estiver com atraso na segunda dose 
ou idosos que não tomaram a primeira dose podem se 
dirigir ao Ciams. 
 

 
Disponível na íntegra em: Goiânia segue vacinação contra Covid-19 em três grupos prioritários - Jornal 
Opção (jornalopcao.com.br) 
 
 

Goiânia terá inquérito de cobertura vacinal infantil 
 

Meta é saber se as crianças nascidas em 2017 e 2018 estão com cartão de vacinas em dia 
 
Nesta terça-feira (29/6), será iniciado em Goiânia um 
inquérito de cobertura vacinal que tem como objetivo 
saber se as crianças nascidas em 2017 e em 2018 estão 
com o cartão de vacinas atualizado. O levantamento 
feito pelo Ministério da Saúde (MS) ocorre em todas 
as capitais. Em Goiânia, o trabalho será coordenado 
pela Universidade Federal de Goiás (UFG) com o 
apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da 
Secretaria de Saúde. 
 
Por meio do inquérito será possível estimar as 
coberturas vacinais relativas às vacinas BCG, hepatite 
B, poliomielite, pentavalente, rotavírus humano, febre 

amarela, meningococo conjugada C, pneumococo conjugado 10 valente, influenza, hepatite A, tríplice 
viral, varicela e reforço para DPT e Poliomielite. 
 
Disponível na íntegra em: Goiânia terá inquérito de cobertura vacinal infantil | Saúde | Prefeitura de 
Goiânia (goiania.go.gov.br) 
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O CIEVS Goiânia em parceria com o CIEVS Nacional e o CIEVS Goiás está realizando o 

monitoramento da Copa América de 2021, oficialmente CONMEBOL Copa América Brasil 

2021, é a 47.ª edição da Copa América, o principal torneio de futebol masculino entre seleções da 

América do Sul. É organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). 

Conta com a participação de todas as dez seleções sul-americanas afiliadas à CONMEBOL. 

A Copa América é um evento internacional com 

estimativa de grande fluxo de estrangeiros, de natureza 

esportiva, a ser realizado no Brasil de 13 de junho a 03 de 

julho de 2021. Eventos esportivos desta natureza reúnem 

grupos de pessoas com circulação em outros países e 

geram um aumento do risco de disseminação de doenças, 

em sua maioria de natureza infecciosa, seja por meio de 

contato direto entre humanos, pela ingestão de alimentos 

contaminados ou outras exposições.  

A susceptibilidade dos atletas a doenças endêmicas 

na região de Goiás, como, as arboviroses (dengue e 

chikungunya), deve ser considerada e adicionalmente, o aumento do risco de traumas por se tratar de 

um evento esportivo. Do ponto de vista de vigilância epidemiológica, tem-se uma atenção especial ao 

sarampo que possui casos confirmados em algumas regiões do Brasil. Desta forma, os riscos inerentes a 

Copa América estão relacionados às anormalidades epidemiológicas, clínicas, traumáticas e à presença 

da nova variante do Coronavírus, do País Asiático como B.1.617, oriunda por viajantes da África do 

Sul, Índia e Reino Unido. 

 
 
 

 

Observatório do Clima alerta para riscos de nova tragédia por incêndios no 
Pantanal 

 
Especialista afirma que regime de seca começou sem preparo do governo e aponta recursos ainda não executados 

 
Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para os próximos dias indica 
aumento de risco de queimadas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados do Pantanal. Segundo 
o Observatório do Clima, coalizão que reúne organizações de defesa do meio ambiente, a tragédia do 

Alertas e desastres naturais  

Ações CIEVS 
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ano passado pode se repetir. 
 
Nas análises dos satélites do Inpe, é 
possível observar que pelo menos metade 
do território dos dois estados está sob 
perigo alto ou crítico para incêndios. As 
previsões para o resto da semana mostram 
que o cenário deve piorar ainda mais. 
 
Além das indicações do Instituto, o Centro 
Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais apontou que a maior 
parte do Mato Grosso do Sul apresentou 
seca severa ou extrema em maio. 

 
No Mato Grosso, havia mais pontos passando por seca fraca a moderada, mas locais em situação mais 
grave também foram identificados. 
 
Disponível na íntegra em: Observatório do Clima alerta para riscos de nova tragédia por | Geral 
(brasildefato.com.br) 
 

 
Temperatura pode chegar a 2ºC em Goiás, diz Cimehgo 

 
Com a chegada de uma frente fria, mínimas mais baixas devem ser registradas na região sudoeste do estado. Segundo o 

órgão, previsão é de temperaturas amenas até o final de semana. 
 

Uma frente fria que predomina na região sul do país trouxe um clima mais ameno e, 
consequentemente, mais frio para o Centro-Oeste. Em Goiás, o Centro de Informações Meteorológicas 
e Hidrológicas (Cimehgo) prevê mínima de 2ºC, que deve ser registrada até o final desta semana na 
região sudoeste do estado. 
“Para essa região teremos temperaturas que podem chegar de 4ºC a 2ºC, com possibilidade de 
geada por conta das baixas temperaturas”, afirmou o gerente do Cimehgo, André Amorim. 
 
Disponível na íntegra em: Temperatura pode chegar a 2ºC em Goiás, diz Cimehgo | Goiás | G1 
(globo.com) 
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