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'Síndrome de Havana': novos casos na Europa intrigam os EUA 

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

Pequim 
 
Mais quatro diplomatas americanos que trabalham em Genebra e Paris adoeceram com uma suspeita de 
doença neurológica conhecida como "síndrome de Havana".  
Segundo a mídia americana, três diplomatas ficaram doentes na cidade suíça e um na capital francesa no 
verão passado. Ao todo, quase 200 pessoas foram afetadas por essa condição ao longo de cinco anos. 
O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que o governo americano está trabalhando para 

desvendar o mistério. 
Há temores de que um país adversário possa estar 
afetando diplomatas com algum equipamento baseado 
em micro-ondas. 
Segundo Blinken, há suspeitas contra a Rússia, mas não 
há nenhuma prova disso. "Até o momento, não 
sabemos exatamente o que aconteceu e não sabemos 
exatamente quem é o responsável", disse ele à emissora 
MSNBC. 
 

 

Disponível na íntegra em: 'Síndrome de Havana': novos casos na Europa intrigam os EUA - BBC 

News Brasil 

 
Síndrome de burnout é reconhecida como doença ocupacional; veja o que muda 

para o trabalhador 
 

Segundo advogados, os trabalhadores têm direito ao afastamento por licença médica, estabilidade e, em casos mais graves, à 
aposentadoria por invalidez; síndrome é desencadeada pelo estresse crônico no trabalho. 

 
 
A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, passou a ser 
considerada doença ocupacional em 1º de janeiro, após a sua inclusão na Classificação Internacional de 
Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS). Na prática, significa que agora estão 
previstos os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários assegurados no caso das demais doenças 
relacionadas ao emprego. 
 
Disponível na íntegra em: Síndrome de burnout é reconhecida como doença ocupacional; veja o que 
muda para o trabalhador | Trabalho e Carreira | G1 (globo.com) 

Rumores internacionais  

Clipping CIEVS Goiânia n° 03, SE n° 03, período de 16/01/2022 a 22/01/2022 

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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Mais de 50% dos europeus podem contrair a ômicron até março, diz OMS 
 

 
Mais da metade da população europeia pode ser infectada com a ômicron nos próximos dois meses, 
segundo estimativa baseada no ritmo atual de infecções. Região europeia registrou 7 milhões de novos 
casos em uma semana.Mais da metade da população da Europa terá contraído a variante ômicron do 
novo coronavírus nos próximos dois meses se os números de infecções continuarem nas taxas atuais, 
alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (11/01).  

O prognóstico é baseado numa estimativa do Instituto 
de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME) da 
Universidade de Washington, citada pelo diretor da 
seção europeia da OMS, Hans Kluge. "Nesse ritmo, o 
Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde prevê que 
mais de 50% da população da região será infectada 
com a ômicron nas próximas seis a oito semanas", 
disse Kluge.  

 

.Disponível na íntegra em: Mais de 50% dos europeus podem contrair a ômicron até março, diz OMS 

(opovo.com.br) 

 

 

Áustria se tornará primeiro país da Europa a ter vacinação obrigatória contra a 
Covid-19 

 
Chefe do governo afirmou que a medida, para os maiores de 18 anos, entrará em vigor no começo do próximo mês. 

 
A Áustria vai se tornar, em fevereiro, o primeiro país da Europa a obrigar os cidadãos a se vacinarem 
contra a Covid-19. O chanceler austríaco, Karl Nehammer, disse que os que recusarem a se imunizar 
estarão sujeitos a multas elevadas. 
Em uma entrevista coletiva, o chefe de Governo conservador – que comanda o país em uma coalizão 
com os ecologistas – afirmou que a medida, para os maiores de 18 anos, entrará em vigor no começo 

do próximo mês. “É um projeto sensível, mas conforme 
à Constituição”, afirmou o chanceler. O governo prevê 
“uma fase de adaptação” para que os não vacinados 
tenham a possibilidade de mudar de ideia até “meados de 
março”, explicou o conservador. Depois deste período, 
haverá fiscalização da aplicação da futura lei. Ele adiantou 
que os que não estiverem em dia, estarão em situação de 
“delito, passível de sanções” financeiras que variam de 
600 a 3.600 euros (R$ 3.790 a R$ 22.750), nos casos de 
reincidência. 

 
 

Disponível na íntegra em: Áustria se tornará primeiro país da Europa a ter vacinação obrigatória 

contra a Covid-19 | Mundo | G1 (globo.com) 
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Nos EUA, 50 milhões de pessoas estão em alerta para nevascas e inundações 
 

Tempestade provocou mais de 600 acidentes de carro no domingo (16) e levou ao cancelamento de mais de 1,6 mil voos. 
 

 
Uma nevasca atingiu a Costa Leste dos Estados Unidos e afetou milhões de americanos nesta segunda-
feira (17). Cidades inteiras brancas. De cima, por onde a nevasca já passou, a visão é de calmaria. Mas 
para quem se viu na estrada, no meio da tempestade, a situação foi bem diferente. Uma caminhonete 
deslizou, saiu da estrada e capotou (veja no vídeo acima). 
 
Na Carolina do Norte, duas pessoas morreram em outro acidente de carro. Foram mais de 600 só no 
domingo (16). A nevasca deixou 50 milhões de americanos em estado de alerta. Mais de 1.600 voos no 
país inteiro foram cancelados - inclusive voos que deveriam ter partido do Brasil para os Estados 
Unidos na noite deste domingo (16). Na manhã desta segunda, o aeroporto de Charlotte, na Carolina 
do Norte, estava vazio. 
 

Disponível na íntegra em: Nos EUA, 50 milhões de pessoas estão em alerta para nevascas e 

inundações | Jornal Nacional | G1 (globo.com) 
 

 
 

Erupção vulcânica provoca tsunami em Tonga; EUA, Japão, Chile e Equador 
ficam em alerta 

 
 
Uma erupção vulcânica submarina no Pacífico provocou pânico nas ilhas de Tonga neste sábado (15), 
com um tsunami que provocou ondas de 1,20 metro no Japão e gerou alertas na costa oeste dos 
Estados Unidos, Chile e Equador. Através de imagens feitas do espaço, foi possível observar o 
momento em que a última erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai lançou um cogumelo de 
fumaça e cinzas ao ar e uma onda de choque pelo mar ao redor. O Escritório de Meteorologia da 
Austrália disse que uma onda de 1,2 metro foi observada em Nuku'alofa, a capital das ilhas de Tonga. 
As consequências da erupção chegaram ao Japão, onde as autoridades relataram uma onda de 1,2 metro 
na remota ilha de Amami e um tsunami menor em outras partes da costa. Também alertaram para 
possíveis ondas de até três metros.Em Tonga, os moradores estavam fugindo neste sábado. "Foi uma 
grande explosão", contou Mere Taufa, que estava em casa preparando o jantar, ao site Stuff. "O chão 
tremeu, a casa inteira foi sacudida. Veio em ondas. Meu irmão mais novo achava que bombas estavam 
explodindo perto de nossa casa." 
 

Disponível na íntegra em: Erupção vulcânica provoca tsunami em Tonga; EUA, Japão, Chile e 

Equador ficam em alerta - Internacional - Estado de Minas 
 
 
 

 
 

Anac autoriza Azul e Gol a voar com menos comissários após alta nos casos de 
covid nas tripulações 

Rumores nacionais  
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Latam fez o mesmo pedido à agência e aguarda resposta 

 
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou as companhias aéreas Azul e Gol a voarem com 
menos comissários a bordo. A medida veio após a alta no número de casos de covid-19 nas tripulações.  
Ao invés de quatro, as companhias poderão operar com três ou até dois comissários, a depender da 
capacidade da aeronave. Ao mesmo tempo, o número de assentos por avião terá de ser reduzido — já 
que as empresas são obrigadas a manter um profissional para cada 50 passageiros. Em uma aeronave 
com 186 assentos, por exemplo, o limite será de 150 pessoas a bordo, caso haja três comissários 
trabalhando. Com dois tripulantes, o máximo será de cem passageiros. Na prática, isso poderá obrigar 
as empresas a realocar os viajantes em outros voos. 

 

Disponível na íntegra em: Anac autoriza Azul e Gol a voar com menos comissários após alta nos 

casos de covid nas tripulações | GZH (clicrbs.com.br) 

 

Anvisa confirma terceiro surto do fungo Cândida auris no país 
 

A Anvisa confirmou agora há pouco o terceiro surto do fungo Candida auris no Brasil. É no Hospital 
da Restauração, no Recife, em Pernambuco, e foi confirmado após a análise do Laboratório Central de 

Saúde Pública da Bahia.  
 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo menos dois pacientes foram 
diagnosticados com a doença. Os dois deram entrada no hospital no ano passado. Um homem, de 38 
anos, teve alta no dia 30 de dezembro. Já uma mulher de 70 anos morreu no dia 5 deste mês. Um 
terceiro caso suspeito, que está em investigação laboratorial. Ainda segundo a Anvisa, nessa situação o 
surto é caracterizado pelo surgimento de um microrganismo novo na epidemiologia de um país - 
mesmo que fosse apenas um paciente. A Anvisa informou que o Hospital da Restauração já estabeleceu 

medidas de precaução e adotou ações para prevenção e controle do surto. A força-tarefa nacional foi 
acionada e várias ações de vigilância, monitoramento, prevenção e controle foram intensificadas. Essa 
força-tarefa é composta por instituições públicas de saúde locais e nacionais. 
 

Disponível na íntegra em: Anvisa confirma terceiro surto do fungo Candida auris no país | 

Radioagência Nacional (ebc.com.br) 
 

Influenza ou Covid-19 afastaram mais de 16 mil servidores públicos de saúde no 
Brasil 
 

Rio de Janeiro é o estado mais afetado; rede estadual contabiliza déficit de 20% e cancelou cirurgias eletivas a partir desta 
segunda-feira (17) 

 
 

Enquanto o sistema de saúde pública registra uma alta nos atendimentos de pessoas com Covid-19 e 
gripe, também enfrenta os desfalques causados pelas duas doenças na força de trabalho. Levantamento 
da CNN mostra que pelo menos 16 mil servidores públicos da saúde foram afastados em sete redes 
estaduais, 13 redes municipais e na rede do Distrito Federal, entre dezembro de 2021 e este mês de 
janeiro, por conta do coronavírus e influenza. 
 
O número é ainda maior, pois as secretarias estaduais de Saúde do Rio de Janeiro e Ceará divulgaram 
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apenas os percentuais de afastamento, 20% e de 10% a 15%, respectivamente. Um levantamento da 
Confederação Nacional de Municípios ainda aponta que o crescimento de servidores com Covid-19 é 
sentido por 60% das prefeituras. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 13 de janeiro, com respostas 
de 1,8 mil cidades. 
 

Disponível na íntegra em: Influenza ou Covid-19 afastaram mais de 16 mil servidores públicos de 

saúde no Brasil | CNN Brasil 
 

Ômicron não chegou no pico e próximas 2 semanas serão difíceis, diz 
especialista 

 
Na semana em que o Brasil completa um ano do início da vacinação contra a Covid-19, especialistas 
ouvidos pela CNN alertam que o país deve enfrentar, nos próximos dias, o pico da onda provocada 
pela variante Ômicron, enquanto “corremos contra o tempo para evitar novo colapso de saúde”. 
 
De acordo com dados divulgados pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) na noite de 
segunda (17), o Brasil atingiu a maior média móvel de casos de Covid-19 desde junho do ano passado. 
Foram mais de 74 mil casos registrados e 121 mortes provocadas pela doenças nas últimas 24 horas.  
Em entrevista à CNN nesta terça-feira (18), a epidemiologista e professora Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), Ethel Maciel, explicou que a piora da pandemia vista neste momento é 
resultado das aglomerações feitas durante as festas de fim de ano. 

Disponível na íntegra em: Ômicron não chegou no pico e próximas 2 semanas serão difíceis, diz 

especialista | CNN Brasil 
 

Covid-19: estudo aponta aumento de bactérias resistentes em UTIs 
 

Foram analisados dados agregados de 99 hospitais do Paraná 
 

Internações por covid-19 em unidades de terapia intensiva (UTI) do estado do Paraná favoreceram o 
aumento na incidência de bactérias multirresistentes nos pacientes, além de crescimento no consumo de 
antibióticos nas instituições de saúde. Essa foi a conclusão de um estudo realizado por profissionais da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e publicado no Journal of  Hospital Infection, 
referência em artigos sobre epidemiologia e resistência antimicrobiana.  

Os pesquisadores constataram que, em 2020, houve 
um aumento incidência de uma bactéria 
chamada Acinetobacter baumannii, resistente a antibióticos 
de amplo espectro, os chamados “carbapenêmicos”, 
em infecções relacionadas a dispositivos invasivos. Os 
dados foram obtidos a partir da análise das 
informações, oriundas do banco de dados do Sistema 
Online de Notificação de Infecção Hospitalar 
(SONIH), disponibilizado pela Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná (SESA-PR), e do banco de dados de 

notificações da covid-19 disponível no site do Ministério da Saúde. 
 
Disponível na íntegra em: Covid: estudo aponta aumento de bactérias resistentes em internações | 
Agência Brasil (ebc.com.br) 
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Ministério da Saúde e Anvisa acompanham erro em vacinação de crianças na 
Paraíba 

 
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou à CNN, neste sábado (16), que acompanha o caso de 
cerca de 60 crianças na Paraíba que receberam equivocadamente vacinas vencidas e de adultos. “Por 
isso, é importante ter cautela na aplicação das doses. O Ministério da Saúde acompanha todos os 
eventos adversos relacionados com as vacinas contra a Covid-19“, afirmou. 
 

Quem também se manifestou sobre o ocorrido foi a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa 
informou à CNN que “aguarda a apuração das 
circunstâncias da vacinação que está em curso pelo 
Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 
Saúde (CIEVS). Somente após, a Agência poderá avaliar 
ações”. Mais cedo, a secretaria de Saúde da Paraíba 
informou que as crianças vacinadas apresentaram 
reações leves, como febre e dor no local da injeção. O 

caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal da Paraíba. 
 
Disponível na íntegra em: Ministério da Saúde e Anvisa acompanham erro em vacinação de crianças na 
Paraíba | CNN Brasil 
 
 
 
 

Prefeitura limitará número de pessoas em eventos em Goiânia 
 

Secretário Municipal de Saúde Durval Pedroso afirmou que pedidos serão analisados caso a caso e devem se adequar ao 
Decreto a ser publicado 

 
O secretário Municipal de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, afirmou, na tarde desta segunda-feira 
(17), que a Prefeitura lançará um Decreto para limitar número de pessoas em eventos na capital. A 
medida tem objetivo de evitar disseminação da nova variante do coronavírus. 
Segundo Durval, os estabelecimentos e eventos devem respeitar o decreto, que será publicado. “Todas 

as licenças provisórias ou protocolizadas serão avaliadas 
e discutidas em particular para melhor decisão do 
prefeito. A partir desse momento, ele vai redigir um 
novo decreto e as solicitações tem de estar dentro do 
estabelecido”, afirmou o secretário. 
Independentemente do ambiente, o quantitativo de 
pessoas deverá ser respeitado. “Existe a perspectiva de 
limitar o número de pessoas. O perfil vai estar regulado 
pelo quantitativo de pessoas. O importante é o 
ambiente e a quantidade de pessoas”, pontuou Durval 

Pedroso. 
 

.  Disponível na íntegra em: Prefeitura limitará número de pessoas em eventos em Goiânia - Jornal 

Opção (jornalopcao.com.br) 

Rumores Goiânia  
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Superintendência de Vigilância em Saúde 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica 
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Centro de informações Estratégicas e Vigilância em Saúde 

Goiânia realiza mais uma ação de combate à dengue em imóveis fechados 
 

Amparada por liminar judicial, a ação terá auxílio de um chaveiro para abrir os imóveis 
 
 

A Prefeitura de Goiânia, a partir desta quarta-feira (19/1), realiza mais uma ação de abertura de imóveis 
desocupados e fechados na Capital para eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti. A 

ação, amparada por liminar judicial, terá auxílio de um 
chaveiro e ocorrerá porque os proprietários ou 
responsáveis não foram encontrados. O secretário de 
Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, acompanhará a ação, 
às 8h30, na Rua 214, qd. 51, n°342 –  Setor Vila Nova. 
A atividade é sequência de uma outra realizada na primeira 
quinzena de dezembro de 2021, quando os agentes da 
Vigilância Sanitária abriram 103 imóveis nos setores 
Marista, Bueno, Oeste, Sul, Jardim América, Parque 
Amazônia, Pedro Ludovico, Vila Redenção e Jardim 
Goiás. Na ocasião, foram encontrados 194 focos do 
mosquito Aedes em 53 imóveis. 

 
.  Disponível na íntegra em: Goiânia realiza mais uma ação de combate à dengue em imóveis fechados - 
Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br) 
 

 
 
 
 

Brasil: chuvas intensas marcam a previsão das capitais neste sábado 
 
A previsão é de chuvas em todos os estados da região 
Sudeste e Nordeste nesta sábado (15). Na região Sul, 
principalmente o estado do Rio Grande do Sul, as 
temperaturas se aproximam dos 40ºC por conta de 
uma onde de calor na América Central. As regiões 
Norte e Centro-Oeste permanecem com o tempo 
quente e chuvas no final do dia.  
 
 

Disponível na íntegra em:  Brasil: chuvas intensas marcam a previsão das capitais neste sábado | 

Brasil | iG (terra.com.br) 
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