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EUA temem surto de internações com avanço da Ômicron 

 
Consultor da Casa Branca disse que o alto grau de contágio da cepa é uma variante determinante para o sistema de saúde 
 
Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, disse neste domingo 
(2) que ainda há perigo de um surto de hospitalizações devido a um grande número de casos de 

coronavírus, apesar de os dados iniciais sugerirem que 
a variante Ômicron da Covid-19 é menos severa. 
 
"A única dificuldade é que se você tiver tantos casos, 
mesmo que a taxa de hospitalização seja menor com a 
Ômicron do que com a Delta, ainda há o perigo de que 
você tenha um surto de hospitalizações que possa 
sobrecarregar o sistema de saúde", disse Fauci em 
entrevista à CNN. 

 
Disponível na íntegra em: EUA temem surto de internações com avanço da Ômicron - Notícias - R7 
Internacional 

 
Israel autoriza 4ª dose de vacina anticovid para maiores de 60 anos 

 
O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, anunciou neste domingo (2) que todos os israelenses 
com mais de 60 anos, e também os profissionais de saúde, poderão receber a quarta dose da vacina 
anticovid, em meio ao aumento de casos relacionados com a variante Ômicron. Durante uma coletiva 
sobre a pandemia, Bennett afirmou que o Ministério de Saúde havia autorizado a administração da 
quarta dose em idosos e no pessoal de saúde. 
"A onda de Ômicron está aqui e devemos nos proteger", declarou Bennett. Na última quinta-feira, as 
autoridades já tinham liberado a aplicação da quarta dose para as pessoas imunodeprimidas, o mesmo 
dia em que Israel recebeu o primeiro lote dos comprimidos anticovid da Pfizer. O número de contágios 
de covid-19 segue aumentando no país, depois que o primeiro caso da variante ômicron foi detectado 
no final de novembro. O surto, no entanto, não trouxe consigo um aumento das internações 
hospitalares.  
Neste domingo, as autoridades confirmaram 4.206 novos casos nas últimas 24 horas, um aumento de 
195% em relação à semana passada.  
 
 

Disponível na íntegra em: Israel autoriza 4ª dose de vacina anticovid para maiores de 60 anos - 

Internacional - Estado de Minas 

 

Rumores internacionais  

Clipping CIEVS Goiânia n° 01, SE n° 01, período de 02/01/2022 a 08/01/2022 

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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Gripe aviária: ameaça de nova epidemia faz Israel sacrificar centenas de milhares 
de aves 

Dezenas de milhares de aves estão sendo sacrificadas em Israel, na tentativa de conter um sério surto de gripe aviária. 
 
Mais de 5 mil grous migratórios já morreram na Reserva Natural de Hula - no que o ministro do Meio 
Ambiente, Tamar Zandberg, chamou de "o pior golpe para a vida selvagem" na história de Israel. 
Os fazendeiros locais também foram forçados a abater meio milhão de galinhas, gerando temores de 
uma possível escassez de ovos. 

Coronavírus pode ser só 'ensaio' de uma próxima 
grande pandemia, diz médico e matemático da USP 
Próxima pandemia pode ser mais letal, diz criadora de 
vacina contra covid 
Até agora, nenhuma transmissão do vírus A (H5N1) 
para humanos foi relatada. 
No entanto, o primeiro-ministro, Naftali Bennett, se 
encontrou com seu conselheiro de segurança nacional 
e outros especialistas na segunda-feira (27/12) para 
discutir os esforços para evitar que isso aconteça 

 
.Disponível na íntegra em: Gripe aviária: ameaça de nova epidemia faz Israel sacrificar centenas de 
milhares de aves - BBC News Brasil 

 

 

Autoridades da Índia impedem desembarque de cruzeiro por surto de covid-19 
 

Mais de 2.000 pessoas que viajavam em um cruzeiro em águas indianas foram impedidas de 
desembarcar após um surto de covid-19 a bordo, informaram as autoridades nesta segunda-feira (3). 
O "Empress" zarpou de Mumbai com destino à ex-colônia portuguesa de Goa, mas as autoridades 
portuárias bloquearam o navio no domingo quando estava perto de seu destino, na cidade de Vasco, 
após detectar as infecções. 
Ao menos 66 pessoas a bordo estão infectadas com o vírus, disse à AFP Eugene D'Souza, patologista 
do Hospital Victor. Os infectados terão que realizar uma quarentena ou serem hospitalizados, 
acrescentou. 
O ministro da Saúde de Goa, Vishwajit Rane, disse hoje que as autoridades estavam decidindo se iriam 
permitir que os passageiros deixassem o navio, operado pela empresa indiana Cordelia Cruises. 
O setor de cruzeiros luta para se recuperar após a interrupção das viagens no começo da pandemia e 
depois que vários navios foram afetados por surtos de covid-19. 
Disponível na íntegra em: Covid-19: Quénia confirma surto de gripe A em plena pandemia 
(noticiasaominuto.com) 
 

Arábia Saudita reimpõe distância física em Meca por surto de covid 
 
A Arábia Saudita voltou a impor, nesta quinta-feira (30), medidas de distanciamento físico na Grande 
Mesquita de Meca, a principal cidade sagrada do Islã e local de peregrinação, devido a um aumento no 
número de casos de coronavírus no reino. 
 
Essa medida havia sido suspensa em outubro, diante da queda no número de infecções de covid-19. 
Desde o início de dezembro, porém, o número de casos se multiplicou por mais de 20, com 744 novos 
casos nas últimas 24 horas."A decisão de aplicar de novo o distanciamento físico na quinta-feira (...) 
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decorre da preocupação com proteger a saúde dos fiéis", disse a agência oficial de notícias SPA. 
Ao redor da Kaaba, a estrutura cúbica coberta de preto, para a qual muçulmanos de todo mundo 
dirigem suas orações, foram instalados sinais para ajudar a manter a separação entre os fiéis. 
Até o surgimento do coronavírus, em dezembro de 2019, Meca recebia milhões de peregrinos. Em 
meio à pandemia, foram aplicadas restrições para limitar o acesso à Grande Mesquita. Estas medidas 
foram sendo relaxadas, progressivamente, nos últimos meses, para os já vacinados. Em condições 
"normais", os peregrinos proporcionavam uma receita de cerca de US$ 12 bilhões anuais para a Arábia 
Saudita. 
 
Disponível na íntegra em: Arábia Saudita reimpõe distância física em Meca por surto de covid - 
Internacional - Estado de Minas 
 

Epidemia de gripe se soma a novos casos de covid-19 na Europa 
 

Conforme a agência da União Europeia, normalmente entre 5% e 15% da população é afetada pela gripe 
 
Em seu primeiro boletim do ano, o ECDC diz que na semana que começou em 13 de dezembro o 
número de casos de gripe detectados na Região Europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estava acima do que normalmente se esperava encontrar na população pela segunda semana 
consecutiva, ‘o que indica que a chamada epidemia da estação da gripe começou’. 
Conforme a agência da UE, normalmente entre 5% e 15% da população é afetada pela gripe, 
anualmente, resultando entre 3 milhões a 5 milhões de casos de gripe grave e cerca de 650 mil mortes 
globalmente. 
 
Disponível na íntegra em: Epidemia de gripe se soma a novos casos de covid-19 na Europa | 
Internacional e Commodities | Valor Investe (globo.com) 
 

Israel detecta 1º caso de infecção dupla conhecida como flurona 
 

Sintomas foram observados em uma mulher grávida, não vacinada 
 

O primeiro caso de contágio simultâneo pelo 
coronavírus SARS-CoV-2 e pelo vírus Influenza, 
conhecido como "flurona", em Israel foi detectado em 
uma mulher grávida não vacinada, confirmou o 
Ministério da Saúde israelense. Flurona é uma 
designação definida a partir dos termos "flu" (gripe, em 
inglês) e "rona" (de coronavírus).A mulher recebeu alta 
em 30 de dezembro, após ser tratada com sintomas 
leves derivados dessa infecção dupla, informou o jornal 
Times of  Israel. Os casos de flurona foram detectados 

pela primeira vez nos Estados Unidos (EUA), durante o primeiro ano da pandemia de covid-19.  Os 
especialistas do Ministério da Saúde israelense acreditam que haja casos semelhantes, ainda não 
identificados, quando quase 2 mil pessoas estão internadas por gripe e, ao mesmo tempo, os casos 
positivos da variante Ômicron do SARS-CoV-2 estão aumentando no país. 
 
 
Disponível na íntegra em: Israel detecta 1º caso de infecção dupla conhecida como flurona | Agência 
Brasil (ebc.com.br) 
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Bahia registra 23 casos de leptospirose nos últimos 60 dias; enchentes podem 
colaborar com aumento 

 
Disponível na íntegra em: Bahia registra 23 casos de leptospirose nos últimos 60 dias; enchentes podem 
colaborar com aumento | Sociedade Online 

 
 

Com hotéis lotados, RJ terá Reveillón em meio a surto de influenza - TNH1 
 

A rede hoteleira carioca atingiu 92% de ocupação na última terça-feira (28), de acordo com números do 
Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO). Apesar da queda no 
número de casos de Covid-19, a cidade terá um Reveillón com restrições por conta da pandemia e 
enfrenta ainda um surto do vírus influenza A H3N2, causador da gripe. Até o último dia 16, a média de 
ocupação dos hotéis cariocas estava em 86%. Entretanto, a procura por quartos aumentou na semana 

do Natal e a expectativa agora é que a cidade bata 100% 
de ocupação até o dia 31. 
 
"As perspectivas são muito positivas e sinalizam que os 
números fiquem próximos ou superem os do Réveillon 
2019/2020", afirmou o presidente do HotéisRIO, 
Alfredo Lopes, em nota divulgada à imprensa. 
"Continuamos com as medidas restritivas, exigindo a 
carteira de vacinação. Isso dá segurança ao turista. Todos 
que vierem ao Rio irão se divertir, mas com segurança", 
disse Lopes no texto. 
 

Disponível na íntegra em: Com hotéis lotados, RJ terá Reveillón em meio a surto de influenza - TNH1 
 
 

Explosão nos casos de chikungunya acende alerta no Brasil 
 

Casos saltaram 32% de 2020 para 2021, tendo aumentado mais de 60 vezes somente no estado de São 
Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, 14 pessoas morreram da doença, e outros 26 óbitos suspeitos 
são investigados. Uma doença já conhecida dos brasileiros, a chikungunya, tem disparado no país. Até a 

segunda semana de dezembro, foram detectados 95.059 
casos prováveis, um aumento de 32,1% em relação ao 
mesmo período do ano passado, segundo dados do 
Ministério da Saúde. 
 
A região Nordeste tem a maior incidência da doença, 
com 114 casos a cada 100 mil habitantes, seguida das 
regiões Sudeste, com 29,2 casos a cada 100 mil 
habitantes, e Centro-Oeste, com 7,4 casos por 100 mil 

habitantes. 
Disponível na íntegra em: Explosão nos casos de chikungunya acende alerta no Brasil - ISTOÉ 

Rumores nacionais  
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Independente (istoe.com.br) 
 

Covid matou mais crianças em Minas que todas as doenças com vacinas 
oferecidas pelo SUS 

 
Nos últimos dois anos, a Covid-19 matou mais mineiros com até 9 anos do que todas as doenças 
preveníveis com vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A comparação comprova 
a urgência da imunização de crianças contra o coronavírus, medida defendida por médicos e cientistas. 
Nesta semana, o Ministério da Saúde deve definir se dá ou não aval para aplicação da Pfizer em 
meninos e meninas de 5 a 11 anos. A dose já foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).  
Nos últimos dois anos, 78 crianças perderam a vida por complicações provocadas pela Covid em Minas, 
enquanto 62 duas morreram por pneumonia, 17 por meningite e duas por hepatite. Os dados são da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES).  
 
Cabe ressaltar, no entanto, que os imunizantes disponibilizados pelo SUS não protegem contra todas as 
variações dessas enfermidades, que podem ser causadas por vírus, bactérias ou fungos. 

 
Disponível na íntegra em: Covid matou mais crianças em Minas que todas as doenças com vacinas 
oferecidas pelo SUS - Horizontes - Hoje em Dia 
 
 
 
 
 

Farmácias de Goiânia registram falta do 
medicamento tamiflu 

 
Por conta do aumento dos casos de gripe, em Goiânia, 
farmácias já registram falta de medicamentos. O 
Tamiflu, por exemplo, que é utilizado no tratamento da 
Influenza não é encontrado em nenhum 
estabelecimento da capital. Segundo o Presidente 
Executivo do sindicato das indústrias farmacêuticas de 

Goiás, Marçal Henrique Soares, a maior parte deste tipo de medicamento é importada.   
Disponível na íntegra em: Farmácias de Goiânia registram falta do medicamento tamiflu - CBN 
Goiânia (cbngoiania.com.br) 
 

 
 
 
 

Cimehgo alerta para semana com chuvas intensas na região norte e nordeste de 
Goiás 

 
O último fim de semana da primavera chega chuvoso em boa parte do Brasil neste sábado (18). 
Segundo o Climatempo, ao menos quinze capitais estão sob alerta de chuvas fortes e diversas regiões 
do país podem registrar a ocorrência de temporais. 

Alertas de Desastres -Goiânia  

 

Rumores Goiânia  
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As chuvas fortes estão previstas em Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, 
Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá, Palmas, São Luís e Teresina. 
O período chuvoso permanece no estado de Goiás durante a primeira semana do ano de 2022. De 
acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) a 

previsão é de chuvas com características de verão, porém 
concentradas, com intensidade que pode chegar a mais 
de 150 mm em determinadas regiões. 
“Até o dia 7 temos chuvas intensas, com característica de 
chuvas de verão”, afirmou o gerente da Cimehgo, André 
Amorim, ao Diário de Goiás. “Estamos esperando 
chuvas que podem chegar, durante esta semana, a mais 
de 150mm. Infelizmente, são chuvas concentradas”, 
acrescentou. 
Amorim salientou que o prognóstico de fortes chuvas 
apontam para as regiões Norte e Nordeste do estado, 
áreas já afetadas pela intensidade do volume das águas. 
“As chuvas ainda persistem lá, dificultando e muito o 
serviço que o pessoal está tentando fazer lá no local”, 
frisou. 

 

Disponível na íntegra em: Cimehgo alerta para semana com chuvas intensas na região norte e 

nordeste de Goiás (diariodegoias.com.br) 
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