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Após dois casos da Ômicron, China testa cidade de 14 milhões de habitantes 

 
Anúncio se dá em meio às preocupações e restrições ligadas aos Jogos Olímpicos de Inverno, que começam em fevereiro em 

Pequim 
 
A cidade de Tianjin, no nordeste da China, deu início neste domingo, 9, a uma campanha em massa de 
testes em seus quase 14 milhões de habitantes, após detectar ao menos dois contágios locais da variante 
Ômicron do coronavírus, os primeiros casos registrados na parte continental do país. Segundo as 
autoridades locais, os dois casos estão relacionados e são parte dos últimos 20 contágios locais 
detectados na cidade, todo em um mesmo distrito, o que aumenta a probabilidade de mais casos serem 
identificados com a testagem em massa. 
 
A cidade, a pouco mais de 100 quilômetros de Pequim, confinou as 29 zonas residenciais, fechamento 

parcialmente as linhas de metrô e cancelando ao menos 
144 voos do aeroporto de Binhai. O anúncio se dá em 
meio às preocupações com os Jogos Olímpicos de 
Inverno, que começam em fevereiro em Pequim. Na 
última semana, a capital  iniciou a “bolha” de zero 
contaminação de Covid-19 para evitar surtos da doença 
durante o evento. Desde o último dia 4, milhares de 
funcionários – voluntários, cozinheiros, motoristas e 
faxineiros – entraram em isolamento no chamado 
“circuito fechado”, sem acesso físico com o mundo 
exterior. 

 

Disponível na íntegra em: Após dois casos da ômicron, China testa cidade de 14 milhões de 

habitantes | VEJA (abril.com.br) 

 
Reino Unido registra sua primeira infecção humana de gripe aviária 

 
Em meio a uma onda de gripe aviária na Ásia e na Europa, a Inglaterra registrou o primeiro caso de 
infecção humana da cepa H5N1. A infecção ocorreu no sudoeste do país, onde há um grande surto da 
doença em animais. Segundo a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, o “paciente zero” 
contraiu o vírus devido ao contato próximo e regular com um grande número de aves infectadas. É o 
primeiro caso humano de H5N1 no Reino Unido. 
 
Conforme a Organização Mundial para a Saúde Animal (OIE), 15 países reportaram surtos de gripe em 
aves nos últimos três meses de 2021. A Itália foi o país mais atingido, com 285 surtos e quase 4 milhões 
de aves abatidas. 

Rumores internacionais  

Clipping CIEVS Goiânia n° 02, SE n° 02, período de 09/01/2022 a 15/01/2022 

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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O problema é que a H5N1 é uma das poucas cepas de gripe aviária que infectam humanos e é 
absolutamente letal: matou metade das 850 pessoas que já contraíram a doença, que existe desde os 
anos 90. 
 

Disponível na íntegra em: Reino Unido registra sua primeira infecção humana de gripe aviária 

(istoedinheiro.com.br) 

 
França identifica nova variante do coronavírus com mais de 40 mutações 

 
França identifica nova variante do coronavírus com mais de 40 mutações 

. 
 
A França identificou nova variante do coronavírus com mais de 40 mutações genéticas, sendo que uma 
está associada a potencial aumento da transmissão do vírus.  
Segundo pesquisadores do Instituto Hospitalar Universitário (IHU) de Marselha, que fizeram a 
descoberta, a nova estirpe do SARS-CoV-2 tem 46 mutações, incluindo uma que está associada ao 

possível aumento de contágios. 
A variante, da qual pouco ainda se sabe, foi batizada 
pelos cientistas com as iniciais do instituto, IHU, e 
deriva de outra, a B.1.640, detectada no fim de 
setembro de 2021 na República do Congo e 
atualmente sob vigilância da Organização Mundial da 
Saúde. 
Na França, os primeiros casos da nova variante, que 
tem designação técnica B.1.640.2, foram 
observados na localidade de Forcalquier, na região de 
Provença-Alpes-Costa Azul. 

 

.Disponível na íntegra em: França identifica nova variante do coronavírus com mais de 40 mutações | 

Agência Brasil (ebc.com.br) 

 

 

China e Filipinas suspendem importação de carne do Canadá após caso de ‘vaca 
louca’ 

 
A China e as Filipinas suspenderam as importações de carne bovina canadense devido à detecção no 
Canadá em dezembro de uma vaca infectada com encefalopatia espongiforme bovina (EEB), conhecida 
como “mal da vaca louca”, disse um porta-voz do departamento de agricultura do Canadá nesta 
segunda-feira. As medidas seguem uma suspensão de importação pela Coreia do Sul no mês passado, 
depois que o Canadá relatou seu primeiro caso de EEB em seis anos.  
A China é o maior importador mundial de carne bovina e o terceiro maior mercado de exportação do 
Canadá, segundo a Canadian Cattlemen’s Association (CCA). 
 
 

Disponível na íntegra em: China e Filipinas suspendem importação de carne do Canadá após caso de 

'vaca louca' – Money Times 
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Sistemas de saúde na Europa sofrem com propagação rápida da Ômicron 
 

 
Os sistemas de Saúde da Europa estão sob pressão mais uma vez, agora por causa da propagação 
rápida da variante Ômicron do coronavírus no período de festas de fim de ano. Grande número de 
profissionais está doente ou em autoisolamento, e a previsão de especialistas é de que o pico ainda deve 
chegar.  
Apesar de estudos iniciais mostrarem risco mais baixo de casos graves da doença ou 
hospitalizações pela Ômicron, em comparação à variante Delta, as redes de Saúde da Espanha, do 
Reino Unido e da Itália, entre outras, se veem em circunstâncias cada vez mais desesperadoras.  
O Reino Unido colocou suas principais companhias privadas de saúde em alerta máximo 
nesta segunda-feira (10) para oferecerem tratamentos importantes, incluindo cirurgias oncológicas, caso 
os níveis de hospitalizações ou de ausência de funcionários sobrecarreguem os hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês).  
O país também começou a destacar funcionários militares, na sexta-feira (7), para apoiar hospitais 
devido ao recorde de casos de covid-19. 
 

Disponível na íntegra em: Sistemas de saúde na Europa sofrem com propagação rápida da Ômicron | 

Agência Brasil (ebc.com.br) 
 
 

 
Restrições contra não vacinados entram em vigor na Itália 

 
Sem o passaporte sanitário, pessoas não terão acesso nem mesmo a transporte público e mesas de restaurante ao ar livre 

 
Entrou em vigor nesta segunda-feira (10) o pacote de restrições do governo da Itália para dificultar a 
vida das pessoas que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. 
As regras foram aprovadas no fim de dezembro, mas o gabinete do premiê Mario Draghi ainda deu 
cerca de duas semanas para que os antivax iniciassem o ciclo de imunização para não ser penalizados 
pelas restrições. 
As novas diretrizes se baseiam na extensão da exigência do chamado "passe verde reforçado", 

certificado sanitário concedido apenas a pessoas 
vacinadas ou que tenham se curado da Covid-19 há 
menos de seis meses. 
Esse documento já era obrigatório em eventos 
esportivos, shows, casas noturnas e áreas cobertas de 
bares e restaurantes, mas, a partir desta segunda, 
também será cobrado em hotéis e estruturas receptivas, 
mesas de restaurantes ao ar livre, congressos, feiras, 
teleféricos, piscinas, cinemas e até transportes públicos. 
 

 
Disponível na íntegra em: Epidemia de gripe se soma a novos casos de covid-19 na Europa | 
Internacional e Commodities | Valor Investe (globo.com) 
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Lojistas temem Ômicron e Influenza e pedem fechamento mais cedo 
 

A ideia é que o tempo menor de funcionamento ajude os varejistas a lidar com a falta de funcionários que contraíram as 
doenças 
 

A Ablos, associação com mais de cem membros e que representa os lojistas satélites, vai levar um 
pedido aos shoppings para que os horários de abertura sejam reduzidos por algumas semanas. A 
informação foi divulgada pela coluna Painel S.A do jornal Folha de S. Paulo e confirmada pelo EXTRA. 
A ideia é que o tempo menor de funcionamento ajude os varejistas a lidar com a falta de funcionários 
que contraíram Covid-19 ou influenza recentemente e que receberam dispensa médica. Já há relatos de 
lojas que não tinham equipe de funcionários suficiente para atender os clientes. 

Segundo confirmado, os lojistas não pretendem pedir 
redução no aluguel. 
A proposta, que ainda não foi apresentada, seria a de 
encurtar o atendimento para apenas um turno em um 
momento que o número de casos dispara em todo o 
país. 
Lojas, bares, restaurantes, aviões... 
A preocupação vem aumentando não só entre os 
lojistas. O aumento dos casos já atrapalha outros 
setores, como o de restaurantes e da aviação civil. 

 
 

Disponível na íntegra em: Lojistas temem Ômicron e Influenza e pedem fechamento mais cedo | 

Economia | iG 
 

Surto repentino de casos de vômito e diarreia chama a atenção em Guaratuba 
 

O número elevado de pacientes com quadro de diarreia e vômito no Pronto Socorro Municipal de 
Guaratuba nas últimas semanas chamou a atenção. Segundo o secretário municipal da Saúde, Gabriel 
Modesto, cerca de 80% dos atendimentos são em função desses sintomas. 

 
Por causa da maior procura por atendimento, houve 
tempo maior de espera para atendimento, mesmo com 
mais médicos escalados para o atendimento por causa 
da temporada. Segundo a prefeitura, todos os 
pacientes foram atendidos e receberam tratamento 
adequado, com prioridade para os casos de emergência 
como infartos, cortes com sutura, vítimas de acidentes, 
afogamentos. 
 

Disponível na íntegra em: Surto repentino de casos de vômito e diarreia chama a atenção em 

Guaratuba (uol.com.br) 
 
 

Rumores nacionais  
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Rio de Janeiro teve 115 mortes por Influenza desde início da epidemia 

 
Desde o início da epidemia de Influenza no Rio de Janeiro, em novembro, 115 pessoas morreram, com 
agravamento dos quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os números da plataforma 
da Secretaria Municipal de Saúde, com já com os números fechados do ano de 2021, mostram que a 
doença apresentou aceleração em dezembro. Se, em novembro, foram quatro mortes provocadas pela 
gripe, no último mês do ano, os vírus da Influenza foram responsáveis por 111 óbitos na cidade. No 
mesmo período, dezembro, 44 pessoas morreram de Covid-19 na capital do estado, duas vezes e meia 
menos. 

 
Apesar do fato, a SMS não considera mais que o Rio de 
Janeiro enfrente uma epidemia de Influenza A. Na 
cidade, o episódio foi proporcionado pela disseminação 
da linhagem H3N2, conhecida também como cepa de 
Darwin, originária da Austrália. Segundo a SMS, os 
casos de gripe nas últimas semanas reduziram 
consideravelmente. Na última semana, a queda de 
pacientes que buscaram assistência nas redes de urgência 
e emergência foi 75% em relação ao início de dezembro. 

 

Disponível na íntegra em: Rio de Janeiro teve 115 mortes por Influenza desde início da epidemia | 

CNN Brasil 
 
 

Surto de gripe traz 'epidemia' de conjuntivite, alerta oftalmologista 
O surto de gripe causado pela variante H3N2 do vírus influenza que está lotando os hospitais, chega ao 
Brasil com uma verdadeira epidemia de conjuntivite. Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, 
do Instituto Penido Burnier de Campinas, embora a maioria das pesquisas clínicas se concentrem nas 
alterações respiratórias, há evidências de que o quinto sintoma mais frequente da gripe causada pelo 
influenza é a conjuntivite.  
Não é para menos. “Os olhos e o nariz estão conectados pelo ducto lacrimal que transporta o vírus 
para a superfície ocular”, afirma. A doença inflama a conjuntiva, membrana que recobre a face interna 

das pálpebras e a esclera, parte branca do olho. Os 
sintomas são: pálpebras inchadas, vermelhidão, coceira, 
ardência, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento, 
secreção viscosa e fotofobia (aversão à luz). Por ser 
altamente contagiosa, observa, é um importante fator de 
afastamento do trabalho que pode durar duas e até 
quatro semanas. Os principais grupos de risco são 
crianças que estão com o sistema imunológico em 
desenvolvimento, gestantes, cardiopatas, pneumopatas e 
idosos devido a diminuição da lágrima conforme 
envelhecemos. 

 
 
Disponível na íntegra em: Covid matou mais crianças em Minas que todas as doenças com vacinas 
oferecidas pelo SUS - Horizontes - Hoje em Dia 
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Minas Gerais registra 10 mortes em 24 horas por causa das chuvas 
 

Estado tem 3,4 mil desabrigados e 13,7 mil desalojados 
 

A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou nesta terça-feira (11) mais dez mortes em decorrência da 
chuva no estado. Os óbitos foram notificados ao longo das últimas 24 horas. Com isso, subiu para 19 o 
número de vítimas no estado desde o início do período chuvoso, a partir do dia 1º de outubro. Por 
causa das investigações em andamento, esses dados não incluem as 10 mortes ocorridas no último 
sábado (8), em Capitólio, após o desabamento de um paredão de pedra no cânion da represa de Furnas.  
Em todo o estado, 145 municípios estão em situação de emergência. O número de desabrigados totaliza 
3.481. Já os desalojados somam 13.756 pessoas. O balanço é o mais recente divulgado pela Defesa Civil 

estadual. As condições meteorológicas continuam 
favoráveis a chuva e temporais em Minas Gerais, em 
decorrência da instabilidade atmosférica. "Há 
condições de chuva moderada a forte que podem vir 
acompanhadas de descargas elétricas, especialmente, 
no Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona 
da Mata e Triângulo Mineiro. Na capital mineira e 
Grande Belo Horizonte o quadro meteorológico ainda 
é favorável a ocorrência de chuva, contudo, de menor 
intensidade em relação aos últimos dias", informou a 
Defesa Civil. 

 
Disponível na íntegra em: Minas Gerais registra 10 mortes em 24 horas por causa das chuvas | Agência 
Brasil (ebc.com.br) 
 
 
 
 

 
Retorno da Feira Hippie às sextas visa evitar concentração aos finais de semana 

 
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), o objetivo da permissão, que 

vai até o dia 1º de abril deste ano, é evitar a 
concentração de frequentadores da Feira Hippie aos 
finais de semana, já que o momento requer cuidados 
com a propagação da nova variante de Covid-19, a 
Ômicron. 
 “Além disso, sabemos que os feirantes foram 
duramente impactados pelas restrições impostas pela 
pandemia de Covid-19. Então é uma questão de 
sensibilidade e que busca dar mais oportunidade de 
geração de renda a essas pessoas que foram tão 
afetadas”, afirma o titular da Sedec, Michel Magul. 
 

 

.  Disponível na íntegra em: Retorno da Feira Hippie às sextas visa evitar concentração aos finais de 

semana - Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br) 
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Mais chuva no Sudeste e centro-norte do BR. Sul esquenta mais. 
 

Chuva forte e volumosa ainda está prevista para regiões afetadas com enchentes e deslizamento de terra no Sudeste. 
VCAN aumenta chuva no Nordeste. 

 
A maioria das áreas do Sudeste, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, continua com grande 
quantidade de nuvens e condições para chuva frequente. Há potencial para alagamentos nos centros 
urbanos. Em locais de SP, MG, ES, RJ, GO, TO, BA, MA, PI, PA e litoral do PR e de SC, onde já 
choveu muito desde dezembro, o solo está encharcado e os rios cheios. Por isso, é alto o risco de mais 
enchentes e deslizamentos de terra.  
 

Disponível na íntegra em: Mais chuva no Sudeste e centro-norte do BR. Sul esquenta mais. 

(terra.com.br) 
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