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Comitê da OMS aprova uso de 
medicação experimental contra 

ebola

O Comitê de Ética da Organização Mundial da Saúde (OMS) apro-
vou em uma reunião na segunda-feira (11) o uso de tratamentos não 
homologados para lutar contra a febre hemorrágica do ebola, segundo 
um comunicado divulgado nesta terça-feira (12).

“Diante das circunstâncias da epidemia e sob certas condições, o 
comitê concluiu que é ético oferecer tratamentos –cuja eficácia ainda 
não foi demonstrada, assim como os efeitos colaterais– como potencial 
tratamento ou de caráter preventivo”, afirma a nota da OMS.

Até o momento não existe nenhum tratamento licenciado ou vaci-
na contra o vírus ebola.

O uso do medicamento experimental ZMapp em dois americanos 
e um padre espanhol –que faleceu nesta terça-feira em Madri– infect-
ados com o vírus quando trabalhavam na África provocou um intenso 
debate ético.

O medicamento, do qual existe pouca quantidade, parece apresen-
tar resultados promissores nos dois americanos, embora não tenha sal-
vado o espanhol.

A droga experimental deve ser enviada a dois médicos da Libéria 
depois que as autoridades dos Estados Unidos aprovaram sua expor-
tação, segundo o governo disse na terça-feira.



A empresa americana Mapp Biopharmaceutical, que produz o 
medicamento, informou na segunda-feira que enviou o estoque para o 
oeste da África.

“É provável que o número de doses disponíveis para um estudo 
mais aprofundado ou para implantação no final de 2014 continuará a 
ser insuficiente para atender a demanda”, disse o comunicado.

Em suas conclusões, os especialistas consideraram que as circun-
stâncias são excepcionais e que o uso de remédios que ainda estão em 
desenvolvimento nos laboratórios pode ser justificada, sempre e quan-
do seguir critérios éticos.

“Surtos de ebola pode ser contidos por meio de intervenções dis-
poníveis, como a detecção precoce e isolamento, rastreamento de con-
tato e monitoramento, e adesão a procedimentos rigorosos de controle 
de infecção”, disse o Comitê. “No entanto, um tratamento ou vacina 
seria um trunfo poderoso para combater o vírus.”



Agenda de Obrigações

OBRIGAÇÕES FATO GERADOR
5 ICMS - CPR 1031 Julho/2014
6 Pagamento Salários Julho/2014
7 Recolhimento FGTS Folha de pagamento relativa ao mês de ‘Jul-

ho/2014
Envio do CAGED – Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados

Os empregadores deverã  enviar ao ministério 
do trabalho a relação de todos os trabalhadores 
admitidos, demitidos e transferidos durante o mês 
de ‘Julho/2014

11 ICMS –ST - CPR 1090 Julho/2014
ISS - SÃO PAULO
ICMS - CPR 2100 Junho/2014
ICMS - CPR 1100 Julho/2014

14 EFD - Contribuições Junho/2014

15 Cofins/CSL/ PIS-Pasep - Retenção na Fonte 2ª Quinzena de Julho/2014
ICMS - CPR 1150 Julho/2014

16 GIA - ICMS -  Finais 0 e 1 - Entrega
17 GIA - ICMS -  Finais 2, 3 e 4 - Entrega
18 GIA - ICMS -  Finais 5, 6 e 7 - Entrega

GIA RJ - ICMS -  TODAS - Entrega
19 GIA - ICMS -  Finais 8 e 9 - Entrega
20 Previdência Social (INSS)

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
ICMS - CPR 1200

21 DCTF - Mensal
25 PIS e COFINS - Recolhimento das Con-

tribuições
IPI - Demais Produtos
EFD - FISCAL ICMS/IPI
ICMS - CPR 1250

29 Cofins/CSL/PIS-Pasep - Retenção na Fonte 1ª Quinzena de Agosto/2014
IRPJ-CSLL - Apuração Mensal Julho/2014
IRPJ-CSLL - Apuração Trimestral 2ª Quota do 2° Trimestre 2014



Aniversariantes do Mês

OLGA GRACIELA DIAZ DOMINGUES
MARTA DE MATOS BARBOSA
BRUNO RICARDO LIMA PEQUENO
ROBERTA DE ALMEIDA SALES
DENIS TORRES GAVIOLI
AMANDA TORRES T DOS SANTOS
EVELYN PEREIRA SANTOS
MAIRA PRISCILA DA S M MATTOS
CAIQUE OLIVEIRA LOPES
MEIRE DE JESUS A DOS SANTOS

01/08
02/08
05/08
06/08
08/08
08/08
15/08
20/08
21/08
29/08


