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OMS descarta evidência da presença do ebola na Costa do Marfim 
 
Não há "nenhuma evidência" da presença do vírus ebola na Costa do Marfim, após novas análises do 
Instituto Pasteur de Lyon, na França, em amostras de uma jovem guineana, anunciou a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (31). A jovem foi apresentada pelas autoridades marfinenses 

como infectada em meados de agosto.  
 
"Com os novos resultados obtidos pelo 
laboratório de Lyon, a OMS considera que a 
paciente não tinha o vírus ebola e análises mais 
extensas sobre a causa de sua doença estão em 
andamento", disse a organização em um 
comunicado. 
 
A jovem de 18 anos foi equivocadamente 
considerada o primeiro caso confirmado de 
ebola na Costa do Marfim desde 1994. Saindo 
de Lade, no norte da Guiné, ela viajou de 

ônibus para Abidjan, uma viagem de cerca de 1.500 km por uma região florestal que este ano registrou 
um surto de ebola. 
 
 

Disponível na íntegra em: OMS descarta evidência da presença do ebola na Costa do Marfim | 

Mundo: Diario de Pernambuco 

 
 

No Alabama, 90% dos infectados por Covid-19 não foram vacinados 

 

Estado sulista tem a menor taxa de imunizados dos EUA, e resistência a vacina está vinculada 

a conservadores e à desinformação. 

 

 
Noventa por cento dos infectados por Covid-19 no Alabama nos últimos quatro meses não tinham 
sido vacinados, assim como 95% dos que morreram da doença. Os dados divulgados pelo 
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Departamento de Saúde refletem a realidade do 
estado sulista e conservador, que registra a menor 
taxa de imunizados dos EUA -- apenas 36% 
receberam as duas doses. O número recorde de 
internações sobrecarregou a rede de saúde e atingiu 
o mesmo pico registrado em janeiro passado. A 
diferença é que agora há uma gama de vacinas à 
disposição da população. A grande maioria ainda 
prefere ficar fora da campanha por diferentes 
razões, calcadas na desinformação ou em teorias 
conspiratórias. 
O preço do desprezo pela imunização tem sido alto. 
A enfermeira Haley Mulkey Richardson, de 32 anos, 

recusou-se a tomar a vacina por estar grávida. Contraiu o vírus, perdeu a criança e morreu dias depois 
na UTI. 
 

 
Disponível na íntegra em: No Alabama, 90% dos infectados por Covid-19 não foram vacinados | Blog 
da Sandra Cohen | G1 (globo.com) 
 
 

 
Médicos Sem Fronteiras: Sem doação, sistema de saúde do Afeganistão pode 

colapsar 
 

A MSF é uma das maiores agências de ajuda médica no Afeganistão e prometeu que suas equipes em todo o país 
'permanecerão onde estão' 

 
O sistema de saúde do Afeganistão corre o risco de entrar em colapso à medida que doadores 
estrangeiros param de fornecer ajuda após a tomada de poder pelo Talibã, de acordo com a organização 
médico-humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF). 
“O antigo sistema de saúde no Afeganistão era apoiado por fora – ajuda externa, principalmente, o 
Banco Mundial, a UE e outros doadores. E como devem saber, o Banco Mundial, o FMI e alguns 

outros, congelaram os fundos para o Afeganistão, 
e um dos grandes riscos para o sistema de saúde é 
basicamente entrar em colapso por falta de apoio”, 
disse o representante do país, Filipe Ribeiro, nesta 
segunda-feira (30). 
 “O sistema geral de saúde está com falta de 
pessoal, equipamento e fundos insuficientes há 
anos. E o grande risco é que esse sub 
financiamento continue com o tempo”, 
acrescentou. 

 
Disponível na íntegra em: Médicos Sem Fronteiras: Sem doação, sistema de saúde do Afeganistão pode 
colapsar | CNN Brasil 
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Indonésia supera Índia e se torna novo epicentro da Covid-19 na Ásia 
 

Média de casos no quarto país mais populoso do mundo pode ser ainda maior, devido à subnotificação, dizem especialistas 
 

A Indonésia relatou 54.517 novos casos de Covid-19, disseram as autoridades na quarta-feira 14), um 
recorde nacional em um único dia e um terrível sinal de alerta para o quarto país mais populoso do 
mundo. 

A nação insular - que abriga cerca de 270 milhões de 
pessoas - agora está relatando mais casos por dia do 
que a Índia, tornando a Indonésia o novo epicentro da 
pandemia na Ásia. Se a propagação continuar 
inabalável, os especialistas dizem que isso pode levar o 
sistema de saúde da Indonésia à beira do desastre. 
Alguns temem que a situação seja pior que os números 
mostram, porque não há pessoas suficientes fazendo o 
teste do vírus. Uma pesquisa publicada no sábado (10) 
descobriu que quase metade dos 10,6 milhões de 

residentes de Jacarta podem ter contraído a Covid-19. Especialistas dizem que a Indonésia agora está 
colhendo os custos de não implementar bloqueios rígidos nem de investir o suficiente em sistemas 
eficientes de rastreamento de contatos.  
 

Disponível na íntegra em: Indonésia supera Índia e se torna novo epicentro da Covid-19 na Ásia 

(cnnbrasil.com.br) 
 
 

Nova Orleans em toque de recolher após a passagem do furacão Ida 
 
 

Os estados de Louisiana e Mississípi fizeram um balanço do desastre causado pelo furacão Ida, no 
momento em que o declínio das águas começou a revelar a extensão dos danos ao longo da costa do 
Golfo doss Estados Unidos e o número de mortos aumentou para quatro. 
A cidade de Nova Orleans estava sob toque de recolher na terça-feira à noite, quase dois dias depois 
que Ida atingiu a costa da Louisiana como uma tempestade de categoria 4, exatamente 16 anos depois 
que o devastador furacão Katrina, que matou mais de 1.800 pessoas, atingiu o estado. 
 
Quatro mortes foram confirmadas quando equipes de resgate começaram a se deslocar em barcos e 
veículos para socorrer comunidades isoladas por Ida. Um homem também desapareceu após 
aparentemente ter sido morto por um crocodilo. 
 

Disponível na íntegra em: Nova Orleans em toque de recolher após a passagem do furacão Ida - 

Internacional - Estado de Minas 
 
 

Nova variante do coronavírus classificada como ‘de interesse’ pela OMS se 

espalha na Colômbia e Equador 

 

Mutação foi registrada em 39 países diferentes e será monitorada pela organização, podendo ganhar selo de ‘preocupação’ 
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a depender dos dados testar positivo para a virose 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou nesta quarta-feira, 1º, uma nova variante do 

coronavírus com alta prevalência na Colômbia e no Equador como “de preocupação”. Chamada de 

“Mu”, ela foi identificada pela primeira vez no mês de janeiro na Colômbia, onde representa 39% dos 

casos. No Equador, 13% das novas infecções são causadas pela mutação. Apesar de ser considerada 

como de preocupação, o sequenciamento da variante a nível internacional indicou que, ao contrário do 

que ocorre nos dois países, a prevalência global da Mu foi reduzida e representa agora menos de 0,1% 

dos casos.  

Com a OMS considerando a variante Mu, 

detectada em 39 países, como “de interesse”, ela 

deve ser monitorada para detectar mutações que 

possam modificar a forma de transmissão, torná-

la mais virulenta ou reduzir a eficácia das vacinas 

atualmente usadas para prevenir a Covid-19. 

 

 

 

 

 

Disponível na íntegra em: Nova variante do coronavírus classificada como ‘de interesse’ pela OMS se 

espalha na Colômbia e Equador | Jovem Pan 

 

 

 

Febre misteriosa já causou dezenas de mortes em crianças na índia 

 
 
53 mortes, das quais 45 crianças, é o resultado de uma febre misteriosa que está a provocar cada vez 
mais óbitos na Índia. 
Segundo o Observador, o vírus da covid-19 já foi posto de lado, uma vez que todas as análises 
revelaram que nenhuma das vítimas mortais estava infetada com SARS-CoV-2. 
Os médicos apontam as suspeitas para a dengue, uma vez que alguns dos doentes eram portadores 

deste vírus. Os primeiros relatos de febre foram 
registados a 18 de agosto. 
Se acordo com a mesma fonte, que cita a imprensa 
indiana, os casos já se espalharam por Agra, Mathura, 
Mainpuri, Etah e Kasganj, sendo a cidade de 
Firozabad a mais atingida pelo surto de febre viral.  
O governo do estado indiano de Uttar Pradesh, 
liderado pelo monge hindu Yogi Adityanath, ordenou 
a abertura de um inquérito para apurar o que está a 
causar estas mortes. 
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Para além da febre, refere ainda o Observador, os pacientes queixam-se de dores nas articulações, de 
cabeça, desidratação e náuseas. Também houve relatos de erupções cutâneas nas pernas e nos braços. 
Há 135 crianças internadas em Firozabad, 72 delas em estado crítico, com mais de 50% a apresentar 
sintomas de dengue. 
 

Disponível na íntegra em: Febre misteriosa já causou dezenas de mortes em crianças na Índia (jm-

madeira.pt) 

 

 
 
 
 

 
 

Mais 8 casos de rabdomiólise são confirmados no Amazonas e total passa de 50 
 

Até esta quarta-feira (1º), estado tem 52 casos da síndrome associada à "doença da urina preta". Notificações foram 
feitas em oito municípios. 

 
Mais de 8 casos de rabdomiólise foram confirmados no Amazonas, nesta quarta-feira (1º), segundo a 
Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Com isso, o total de casos chegou a 52. Os casos 
começaram a ser registrados no dia 21 de agosto. Essa é a terceira vez que o Amazonas enfrenta um 
surto da doença e, desta vez, uma morte já foi confirmada. 

 Dos 52 casos da síndrome, 36 em Itacoatiara, 
quatro em Silves, quatro de Borba, dois em 
Manaus, três em Parintins, um em Caapiranga, 
um em Autazes e um em Maués. A síndrome 
está associada à Doença de Haff, conhecida 
como "doença da urina preta". Isso porque os 
pacientes relatam terem comida peixes, logo 
antes de começarem os sintomas. Até então, 
as autoridades de saúde não recomendam que 
a população suspenda o consumo de pescado, 
porque outras possíveis causas do surto estão 

sob investigação. 
 
Disponível na íntegra em: Mais 8 casos de rabdomiólise são confirmados no Amazonas e total passa de 
50 | Amazonas | G1 (globo.com) 
 

 
Santa Cruz do Sul alerta para surto de mão-pé-boca 

 
A doença afeta principalmente crianças menores de 5 anos 

 
O município de Santa Cruz do Sul registrou nos últimos dias o surgimento de diversos casos da 
síndrome mão-pé-boca, causada pelo vírus Coxsackie, em escolas de educação infantil. Até o momento, 
segundo a Vigilância Sanitária, houve o registro de três surtos em escolinhas, sendo dois no bairro 
Linha Santa Cruz e um no Centro da cidade. Cada local apresentou mais de dez crianças diagnosticadas. 
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Amostras de material foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central do Estado (Lacen). Além 
de acompanhar a situação, a Vigilância monitora os casos atendidos nos hospitais, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e Casa de Saúde Ignez Moraes. A 13ª Coordenadoria Regional de Saúde (13ª CRS) 
foi informada e está dando apoio nos encaminhamentos. 
Com o objetivo de auxiliar na interrupção da cadeia de transmissão, a Secretaria Municipal de Saúde 
(Sesa), por intermédio da Vigilância Sanitária, encaminhou às direções das instituições de ensino uma 
nota informativa para evitar o avanço da doença. O documento apresenta orientações sobre como a 
síndrome se manifesta, período de incubação, formas de transmissão, manifestações clínicas e medidas 
de prevenção e controle. 
 

Disponível na íntegra em: Santa Cruz do Sul alerta para surto de mão-pé-boca 

(correiodopovo.com.br) 

 
 

Sespa destaca circulação do vírus da Influenza e pede atenção para a vacina 
contra H1N1 

 
A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A, B, C e D. O vírus A tem comportamento sazonal 

e apresenta aumento no número de casos 
 
Enquanto a vacinação contra o novo coronavírus avança, a população não deve afrouxar os cuidados 
contra outra doença viral: a influenza. O Pará ainda tem registros de casos, mesmo que a incidência 
tenha diminuído com o distanciamento social, higienização de mãos, uso de máscaras e etiqueta da 
tosse.  
Os casos graves de H1N1 também são preocupantes e identificáveis em análises dos exames 
laboratoriais. “Pessoas com baixa imunidade, gestantes, crianças, idosos são os públicos mais 
vulneráveis. Precisamos estimular para que esse usuário possa procurar as unidades de saúde para 
receber a sua dose. As pessoas estão muito preocupadas com a Covid e esquecem que a influenza 
também pode levar a casos graves e a óbito”, reforça Daniele Nunes, diretora do Departamento de 
Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). 

A campanha de vacinação foi prorrogada e 
as doses precisam ser aplicadas até o dia 15 
de setembro para garantir a proteção contra 
a variante que circula no país. “O Estado 
envia as doses aos municípios, segundo 
nossos dados todos estão abastecidos é só 
procurar a unidade de saúde para receber. 
Importante lembrar que como estamos 
com duas campanhas para vírus diferentes, 
a pessoa deve esperar 14 dias para tomar a 
outra, para evitar a ocorrência de eventos 
adversos ou ainda o adoecimento”, orienta 
a diretora. 
 

 
Disponível na íntegra em: Sespa destaca circulação do vírus da Influenza e pede atenção para a vacina 
contra H1N1 (agenciapara.com.br) 
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Após quase 50 casos de febre e sangramento na gengiva, SVS confirma zika e 
chikungunya em comunidade isolada no AP 

 
Moradores de Vila Velha do Cassiporé, em Oiapoque, continuam sendo monitorados. 

 
Quase 50 moradores de uma comunidade isolada no interior de Oiapoque, no extremo Norte do 
Amapá, apresentaram em agosto sintomas de febre, dor de cabeça e sangramento na gengiva. Após 
testes, foram confirmados casos de chikungunya, zika e dengue, todos transmitidos pelo Aedes aegypti. 

 
Os casos foram registrados na comunidade de Vila 
Velha do Cassiporé, que é isolada. O governo 
informou que realiza ações para investigar o que tem 
acontecido com a população da região. Equipes 
clínicas e laboratoriais da Superintendência de 
Vigilância em Saúde (SVS), com o apoio da Defesa 
Civil e da Secretária de Inclusão e Mobilização Social 
(Sims), foram enviadas para a vila em 17 de agosto. 

Segundo a SVS, 47 pessoas que apresentaram os sintomas passaram por exames e 10 foram 
diagnosticados com chikungunya, 8 com zika vírus e um com dengue. A equipe segue investigando e 
monitorando os moradores.  
 
 
Disponível na íntegra em: Surto de febre chikungunya: Número de casos da doença sobe para 16 em 
Tefé, no AM | Amazonas | G1 (globo.com) 
 
 

Alagoas tem 11 casos confirmados de sarampo em dois municípios, diz 
Ministério da Saúde 

 
Infecções neste ano foram confirmadas em um intervalo de poucos meses. Única forma eficaz de prevenção é a vacina. 

 

Dados do Ministério da Saúde revelam que Alagoas tem 11 casos confirmados de sarampo neste 

ano em dois municípios. O balanço considera registros até o dia 7 de agosto, sendo que o primeiro 

caso foi notificado apenas em maio de 2021, o que demonstra a velocidade da transmissão. 

O sarampo é altamente contagioso, dá febre, mal-estar, dores pelo corpo, bolinhas vermelhas 

espalhadas na pele e pode até matar. A única forma eficaz de prevenção é a vacina. 
 
O levantamento traz o número de casos e informa que os 
registros são de dois municípios, mas não deixa claro 
quais são. Por meio de nota ao G1, a Sesau informou que 
10 casos são do município de Capela e apenas um de 
Maceió, registrados nos meses de maio e junho, e que os 
pacientes foram tratados de forma ambulatorial, sem a 
necessidade de hospitalização. 
 
 

Disponível na íntegra em: Alagoas tem 11 casos confirmados de sarampo em dois municípios, diz 

Ministério da Saúde | Alagoas | G1 (globo.com) 
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Ministério confirma casos de vaca louca em Mato Grosso e Minas 
Gerais 

 
Ministério confirma casos de vaca louca em Mato Grosso e Minas Gerais 

 
A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
confirmou hoje (4) a ocorrência de dois casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, 
conhecida como o mal da vaca louca, em frigoríficos de Nova Canaã do Norte (MT) e de Belo 
Horizonte (MG). A confirmação foi feita nessa sexta-feira (3) pelo laboratório de referência da 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em Alberta, no Canadá.  

De acordo com a pasta, todas as ações sanitárias 
de mitigação de risco foram concluídas antes 
mesmo da emissão do resultado pelo laboratório. 
“Portanto, não há risco para a saúde humana e 
animal”, destacou, em nota. 
Os dois casos atípicos, um em cada 
estabelecimento, foram detectados durante a 
inspeção realizada antes do abate dos animais. 
“Trata-se de vacas de descarte que apresentavam 
idade avançada e que estavam em decúbito 
[deitadas] nos currais”, explicou. 
 

 
Disponível na íntegra em: Ministério confirma casos de vaca louca em Mato Grosso e Minas Gerais | 
Agência Brasil (ebc.com.br) 

 
 

 
 
 
 
 

Após retorno das aulas, secretaria de saúde identifica 57 casos de Covid-19 na 
educação de Goiânia 

 
 

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) já realizou mais de 2.800 exames de testagens 
ampliadas na capital. Logo após duas semanas de retorno das aulas presenciais, já foram identificados 
57 casos positivos de Covid-19, todos os casos foram em servidores da educação. 
 
Até a última terça-feira (31), já se completava cinco rodadas de testagens em diferentes locais para 
alunos, pais e servidores da educação, realizado pela SMS. Conforme o jornal O Popular, na primeira 
rodada que aconteceu no dia 17 de agosto, dois casos foram confirmados. Na parcial da última terça-
feira, foram 590 pessoas que passaram pela avaliação, sendo 14 positivos.. 
 
Disponível na íntegra em: Após retorno das aulas, secretaria de saúde identifica 57 casos de Covid-19 
na educação de Goiânia (altairtavares.com.br) 
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Vacinação antirrábica terá 50 postos na região Norte neste sábado 
 
 

 
A Prefeitura de Goiânia realiza mais um dia de ação da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e 

gatos neste sábado (4/9). A região Norte 
disponibilizará um total de 50 postos que 
funcionam das 8h às 17h, sem necessidade de 
agendar. Desde o início da campanha, em agosto 
deste ano, foram vacinados 45.559 animais, mas a 
meta é chegar a cerca de 180 mil. 
A vacina pode ser administrada em cães e gatos a 
partir de três meses de idade e é ideal para proteger 
contra a raiva animal e, consequentemente, a raiva 
humana. A vacinação é uma das principais ações 
de controle da doença em áreas urbanas e por isso 
é feita de forma anual. Caso não exista a 
possibilidade de levar o animal a algum posto para 

receber a vacina, a pessoa deverá entrar em contato com o Centro de Zoonoses e marcar uma visita à 
residência, ligando em um dos números: 3524-3131 / 3524-3124 / 3524-3125. Não será permitida a 
retirada de doses para fazer aplicação em casa, por motivos de segurança e conservação. 
 
Disponível na íntegra em: Vacinação antirrábica terá 50 postos na região Norte neste sábado, 4 - 
Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br) 
 
 

Comurg conclui vacinação contra H1N1 em servidores 
 

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) conclui nesta sexta-feira (3/9) o cronograma de 
vacinação contra a gripe H1N1 (influenza) para servidores. A campanha, que é realizada anualmente, 
acontece entre os dias 1 e 3 de setembro sob a coordenação dos Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), em sua própria sede por se tratar de 
um local amplo e arejado. 

Ao todo, 2,5 mil doses da vacina foram 
disponibilizadas pela divisão de imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS). No total, cerca 
de 80% dos colaboradores foram vacinados. Os 
demais já estavam em dia com a imunização. 

 
 
 
 
 

Disponível na íntegra em: Comurg conclui vacinação contra H1N1 em servidores - Prefeitura de 
Goiânia (goiania.go.gov.br) 
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Índice de queimadas já é 10% maior em relação ao ano passado 
 

Estado já soma neste ano um total de 6.598 ocorrências. Em agosto de 2021, foram até o momento 2.208 contra 2.174 
do ano passado 

 
Dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás, apontam que o índice de queimadas no estado 
já é 10% maior se comparado ao mesmo período do 
ano passado. Em agosto de 2021, foram até o 
momento 2.208 ocorrências, contra 2.174 de 2020, ou 
seja, cerca de 34 a mais. Neste ano, Goiás já soma um 
total de 6.598 ocorrências. 
O Capitão Rogério Matos, do Corpo de Bombeiros 
alerta que o número pode aumentar já que o mês ainda 
não terminou. “Até agora em agosto de 2021 estamos 

com 2.208 ocorrências contra 2.174 que aconteceram em agosto do ano passado. Ainda não 
terminamos agosto, mas os números já superaram o ano passado”, disse em entrevista ao Jornal 
Opção. 
 
Disponível na íntegra em: Índice de queimadas já é 10% maior em relação ao ano passado - Jornal 
Opção (jornalopcao.com.br) 
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