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Mudanças climáticas: a preocupante onda 
de calor que fez Sicília bater 48,8ºC, 
recorde de temperatura na Europa 

 
Link: https://bbc.in/3AIUd7A  
Data da Detecção: 11/08/2021  
Fonte:BBC Brasil 
Local de Notícia: Internacional  

Autoridades regionais informaram sobre o registro, 
que precisa ser comprovado pela Organização 
Meteorológica Mundial (OMM), perto de Siracusa 
na quarta-feira (11/8). De acordo com a OMM, o 
atual recorde oficial na Europa é 48°C, registrado 
em Atenas, Grécia, em 1977. A última onda de calor 
na Itália está sendo causada por um anticiclone — 
apelidado de Lúcifer — vindo da África. Os 
anticiclones são áreas de alta pressão atmosférica 
formada pelo ar que se afunda. O Ministério da 
Saúde da Itália emitiu alertas "vermelhos" para 
calor extremo em várias regiões e o número de 
cidades com maior risco para a saúde deve 
aumentar de oito para 15 até sexta-feira. 

 

 

 

 

 

Variante delta do coronavírus já 
representa 90% das amostras 
sequenciadas no mundo. 

 
Link: https://bit.ly/2UdKpTA  
Data da Detecção: 10/08/2021  
Fonte:  Folha de São Paulo 
Local de Notícia: Internacional  
 

A variante delta do Sars-CoV-2 já representa quase 90% 

das amostras do vírus sequenciadas no mundo, segundo 

novo relatório epidemiológico da Opas (Organização 

Pan-Americana de Saúde) divulgado neste domingo (8). 

Devido ao rápido avanço da delta dentro e fora das 

Américas, a organização recomenda que os países 

revisem seus planos e se preparem para um eventual 

aumento de casos e de internações por Covid-19, 

incluindo necessidade de terapia intensiva com suporte, 

como hemodiálise. 

 
Guiné registra a primeira morte causada pelo vírus de Marburg, similar ao Ebola, na África Ocidental 
Link: https://glo.bo/3g27X5I  
Data da Detecção: 10/0/2021  
Fonte: O Globo 
Local de Notícia: Internacional  
Autoridades da República da Guiné confirmaram nesta segunda-feira a primeira morte em decorrência da doença de 
Marburg. Trata-se de uma febre hemorrágica provocada por um vírus altamente infeccioso e que apresenta elevada 
taxa de mortalidade. O vírus Marburg pertence à mesma família do Ebola,  capaz de matar com rapidez ou deixar os 
infectados com severas sequelas. 

https://bbc.in/3AIUd7A
https://bit.ly/2UdKpTA
https://glo.bo/3g27X5I
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Documento da Secretaria de Saúde do RJ 
diz que capital é 'epicentro' da variante 
delta e pede mais leitos 

 
Link: https://glo.bo/3fYpOKU  
Data da Detecção: 13/08/2021 
Fonte: G1 Nacional 
Local de Notícia: Nacional  

Um documento interno da Secretaria Estadual de Saúde 
do RJ (SES) afirma que a cidade do Rio é o “epicentro da 
variante delta no país” e que a direção da pasta deve 
avaliar “com urgência” a possibilidade de aumentar o 
número de leitos de Covid na rede. Um levantamento 
por amostragem divulgado no último dia 4 pela própria 
SES apontava que 45% dos pacientes cariocas 
contaminados estavam com a cepa delta do coronavírus. 
Esta semana, o secretário estadual de Saúde, Alexandre 
Chieppe, afirmou acreditar que na próxima pesquisa de 
sequenciamento genético, a delta já apareça como cepa 
predominante. Não foi dito quando esse estudo será 
apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Depressão e ansiedade entre jovens dobraram 
durante a pandemia, revela pesquisa 

 
Link: https://bit.ly/3m141G1  
Data da Detecção: 12/08/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

Análise revisou 29 estudos com mais de 80 mil 
participantes com idades entre 4 e 17 anos em todo 
mundo para avaliar impactos na saúde mental. Durante 
a pandemia de Covid-19, a depressão e a ansiedade na 
juventude dobraram em comparação aos níveis pré-
pandêmicos, de acordo com uma pesquisa. Um em cada 
4 adolescentes em todo o mundo está "experimentando 
sintomas de depressão clinicamente elevados...""Os 
resultados desta análise sugerem que a pandemia 
provavelmente instigou uma crise global de saúde 
mental na juventude", disse a autora do estudo Sheri 
Madigan, professora associada de psicologia clínica e 
cadeira de pesquisa canadense em determinantes do 
desenvolvimento infantil na Universidade de Calgary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiocruz alerta para aumento nas mortes por Covid-19 pela primeira vez em 4 meses 
Link: https://bit.ly/3jPWFTf  
Data da Detecção: 12/08/2021 
Fonte: CNN Brasil 
Local de Notícia: Nacional  

Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Acre apresentam possível crescimento no número de mortes e casos do 
coronavírus pela primeira vez desde março de 2021, pico da segunda onda no Brasil. O levantamento foi feito 
pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) entre os dias 25 e 31 de julho. A conclusão veio do deslocamento da 
curva da pandemia e a interrupção na tendência de queda. 

 

O Boletim InfoGripe indicou que o Rio de Janeiro, estado com o maior número de casos da variante Delta, 
apresenta sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo e moderado na tendência de curto prazo. 

https://glo.bo/3fYpOKU
https://bit.ly/3m141G1
https://bit.ly/3jPWFTf
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Alerta para temporais no Norte do Brasil 

 
 
Link: https://bit.ly/37Hoh7q  
Data da Detecção: 12/08/2021 
Fonte: Terra Portal 
Local de Notícia: Estadual  
Alerta para temporais! 

A chuva segue concentrada neste fim de semana no 

norte da Região. Neste sábado (14), a área de temporais 

aumenta no Norte do país. Há risco de temporais em 

Roraima, na capital Belém e por todo o estado do 

Amapá, incluindo a região da capital. O tempo também 

fica instável no norte do Amazonas, com pancadas de 

chuva que podem vir com moderada a forte intensidade 

a partir da tarde. O predomínio é de sol e tempo firme 

na capital Rio Branco, em Rondônia e no Tocantins.  No 

domingo (15), há risco para temporais isolados no 

noroeste do Amazonas, norte do Pará, Amapá e em 

Roraima. Nas demais áreas do estado do Pará e na 

capital Manaus as pancadas de chuva se concentram a 

partir da tarde. 

 

 

 

 

 

 

Chega a 17 o total de tripulantes com 
Covid-19 isolados em navio estrangeiro no 
Rio Amazonas 

 
Link: https://glo.bo/3iFJPHM  
Data da Detecção: 10/08/2021 
Fonte: Terra Portal 
Local de Notícia: Estadual  

Embarcação, de bandeira da Libéria, segue em 
quarentena desde quinta-feira (5). Acompanhamento 
dos infectados deve ocorrer por pelo menos 14 dias. A 
confirmação dos primeiros casos foi feita no sábado (7) 
e os cinco novos registros foram informados pelo 
governo na segunda-feira (9). O Estado informou que a 
embarcação seguirá em quarentena e os infectados 
acompanhados por pelo menos 14 dias. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o governo 
estadual monitoram desde quinta-feira (5) os tripulantes 
da embarcação. Primeiramente, o veículo foi isolado 
devido três pessoas apresentarem febre. Em seguida, os 
12 primeiros casos da doença foram confirmados.Ainda 
de acordo com a SVS, foram realizadas coletas para 
identificar por qual variante os pacientes foram 
infectados. Os resultados das análises foram 
encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas (IEC), no 
Pará, e não há previsão de serem divulgados. 

 

EDITORIAL: 
Superintendente de Vigilância em Saúde: Dorinaldo Malafaia 

Diretora de Executiva de Vigilância em Saúde: Iracilda Costa da Silva Pinto 
Gerente do CIEVS: Solange Sacramento Costa 

Responsável pela detecção diária: Equipe CIEVS 
Revisão: Solange Sacramento Costa 

Elaboração: Arielson Gomes Castro – Interlocutor VigiAr-SUS 
                       Cristianne de Souza Galvão – Apoiadora Renaveh 

                                  Josilene Cristina Monteiro Rodrigues – Apoiadora CIEVS 

https://bit.ly/37Hoh7q
https://glo.bo/3iFJPHM

