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Casos de covid-19 batem recorde na Europa próximo à chegada do inverno 
 

OMS diz que nova fase é "preocupação grave" 
 
As infecções pelo novo coronavírus estão atingindo níveis recordes em muitos países da Europa, 
enquanto o inverno se aproxima. A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu atenção aos 
governos e descreveu a nova onda como "preocupação grave".  
Números de casos em disparada, especialmente no Leste Europeu, fazem com que se retome as 
discussões sobre a adoção de restrições da circulação, antes do feriado de Natal, e como 
convencer mais pessoas a se vacinarem. 
O debate chega quando alguns países da Ásia, com exceção da China, reativam seus setores turísticos. 
"O ritmo atual da transmissão nos 53 países da Europa é uma preocupação grave", disse o chefe 
regional da OMS, Hans Kluge, acrescentando que a disseminação foi ampliada pela variante Delta, que 
é mais transmissível.  
 
Disponível na íntegra em: Casos de Covid batem recordes na Europa próximo à chegada do inverno | 
Agência Brasil (ebc.com.br) 

 
Surto de Covid na China tem maior alcance desde a descoberta doença 

 
Com o avanço da variante Delta, 20 províncias foram 
atingidas; cerca de 800 novos casos foram confirmados nas 
últimas três semanas 
A Comissão de Saúde da China relatou 68 casos de Covid 
confirmados nesta sexta (5) e mais 22 infecções extras 
assintomáticas. Cerca de 800 pessoas foram diagnosticadas 
com a doença nas últimas três semanas.  
 

O surto atual, relacionado à variante Delta, atingiu 20 províncias da China continental, o maior alcance 
desde a descoberta do vírus, no início de 2019, em Wuhan. A província de Heilongjiang, no nordeste, 
que concentra mais um terço do total de casos, se tornou o epicentro da doença.  
 
Disponível na íntegra em: Surto de Covid na China tem maior alcance desde a descoberta doença 
(oantagonista.com) 

 

Clipping CIEVS Goiânia n° 10 no período de 05/11/2021 a 19/11/2021 

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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Epidemia de vírus respiratório está a atingir recém-nascidos em Itália 
 

Depois dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, que foram 
os primeiros a dar o alarme, uma forte epidemia de vírus 
sincicial respiratório (VSR) está a atingir a Itália, afetando 
crianças muito pequenas em todo o país. Os cuidados 
intensivos pediátricos dos hospitais estão cheios de crianças 
e bebés com bronquiolite e pneumonia causadas pelo vírus. 
 
De acordo com os últimos números, em Pádua, existem 16 

pequenos pacientes, dos quais 4 estão intubados em terapia intensiva e a situação é semelhante noutras 
regiões. 
 
Disponível na íntegra em: Epidemia de vírus respiratório está a atingir recém-nascidos em Itália – 
Jornal Txopela 
 
 

França reforça medidas contra a gripe aviária à medida que o vírus se espalha na 
Europa 

 
O governo francês colocou todo o país em alerta máximo para a gripe aviária, enquanto o vírus se 
espalha pela Europa, disse o Ministério da Agricultura na sexta-feira. 
A mudança estenderá a exigência de manter os rebanhos de aves dentro de casa, medida já 
implementada em algumas áreas desde setembro. 
“Desde o início de agosto, 130 casos ou aglomerados de gripe aviária foram detectados em animais 
selvagens ou em fazendas na Europa”, disse o ministério em um comunicado, acrescentando que três 
casos foram identificados em pássaros de quintal no nordeste da França.  
 

Disponível na íntegra em: França reforça medidas contra a gripe aviária à medida que o vírus se... - 

Notícias Agrícolas (noticiasagricolas.com.br) 

 

 

Primeiro surto de gripe de 2021 confirmado em Rhode Island 
 

Um grupo de 28 alunos testou positivo para influenza A 
desde 24 de outubro na Universidade de Rhode Island 
(South Kingstown) conhecido pela primeira vez gripe O 
surto no estado é neste ano, segundo a secretaria estadual de 
saúde.  
O laboratório estadual observou que os procedimentos de 
controle de infecção foram revisados com Universidade, mas 
não há tendências comuns conhecidas ligando esses alunos 

aos mesmos dormitórios ou salas de aula. 
 
Disponível na íntegra em: Primeiro surto de gripe de 2021 confirmado em Rhode Island 
(90goals.com.br) 
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Covid-19: Pfizer Anuncia Comprimido Antiviral Com 89% De Eficácia 
 

Farmacêutica norte-americana junta-se à Merck na corrida aos medicamentos contra o SARS-CoV-2 nos 
Estados Unidos 

 
A Pfizer anunciou, nesta sexta-feira, que o seu medicamento antiviral para a covid-19, ainda em fase de 
experimentação, tem uma eficácia de 89% na prevenção de hospitalizações e mortes. 
 
A farmacêutica norte-americana junta-se assim à Merck na corrida aos medicamentos contra a covid-19 
nos Estados Unidos, tendo já submetido o pedido à autoridade do medicamento no país, a FDA, Food 

and Drug Administration. O Reino Unido, aliás, anunciou na 
quinta-feira uma autorização de uso condicional do antiviral da 
Merck, farmacêutica que na Europa se chama MSD.  
 
 
O antiviral da Pfizer, cujo nome não é conhecido, estava em 
fase de testes, mas os resultados promissores em tão pouco 
tempo levaram a farmacêutica a avançar desde já com o 

pedido de autorização. 

 

Disponível na íntegra em: Covid-19: Pfizer anuncia comprimido antiviral com 89% de eficácia | 

TVI24 (iol.pt) 

 

Surto de doença exótica foi causado por spray de aromaterapia, diz CDC 
 

Americanos foram contaminados com bactéria tropical, mas não saíram do país. Após meses de investigação, cientistas 
encontraram fonte 

 
 
Pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos 
conseguiram desvendar o mistério que envolvia vários americanos contaminados com uma bactéria rara 

e presente apenas em climas tropicais. Dois pacientes 
morreram em decorrência da infecção pela Burkholderia 
pseudomallei, que causa melioidose.  

A bactéria é mais comum em países como Tailândia, Malásia, 
Singapura e norte da Austrália. Ela é encontrada na água ou 
solo contaminado. Nenhuma das pessoas diagnosticadas ou 
suas famílias estiveram na região, uma vez que os casos 
aconteceram durante a pandemia. 

Disponível na íntegra em: Surto de doença exótica foi causado por spray de aromaterapia, diz CDC 
(metropoles.com) 
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Coronavírus hoje: Mais de 14 milhões de brasileiros podem estar com a segunda 
dose da vacina atrasada 

 
O número faz parte do Boletim VigiVac, da Fiocruz Bahia, que fez as análises com base nos dados individuais 

anônimos fornecidos pela Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19, do Ministério da Saúde 
 
 

A segunda edição do Boletim VigiVac da Fiocruz Bahia, divulgado ontem (4), indica que, até 25 de 
outubro, 14.097.777 indivíduos estavam com mais de 15 dias de atraso para a segunda dose da vacina 
contra covid-19 no Brasil. 
O número é o dobro do observado em 15 de setembro, quando foram registrados cerca de 7 milhões. 
As análises foram realizadas com dados individuais anônimos fornecidos pela Campanha Nacional de 
Vacinação contra Covid-19, do Ministério da Saúde. 
 
Disponível na íntegra em: Coronavírus hoje: Mais de 14 milhões de brasileiros podem estar com a 
segunda dose da vacina atrasada | Brasil e Política | Valor Investe (globo.com) 
 

Covid-19: com aumento de casos na Europa, Fiocruz faz alerta para o Brasil 
 

Pesquisadores ressaltam que o continente europeu apresenta altas taxas de transmissão e circulação da doença e que o 
Brasil não deve relaxar precocemente as medidas de proteção 

 
Após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar que a Europa “enfrenta ameaça real de 
ressurgimento da Covid-19”, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que monitora a situação da 
pandemia no Brasil, destacou que vivemos uma fase no país “de maior alívio, mas não de menor 
preocupação”. 
Os pesquisadores do Observatório da Fiocruz ressaltam que a Europa apresenta altas taxas de 
transmissão e circulação da Covid-19, e vive o espalhamento de novas variantes. A instituição afirma 
que o Brasil precisa “aprender com as lições que a Europa tem dado para não errar nos mesmos 
pontos”. 
 
Disponível na íntegra em: Covid-19: com aumento de casos na Europa, Fiocruz faz alerta para o Brasil 
| CNN Brasil 
 
 
 

Casos de dengue têm aumento de quase 50% em relação a 2020 no Piauí 
 

105 municípios do Piauí já registraram casos este ano. Sesapi chama atenção para população redobrar cuidados no 
período chuvoso. 

 
O Piauí já registrou 2.654 casos de dengue em 2021. O número é 44% maior que os casos registrados 
no mesmo período do ano passado, que contabilizou 1.773. Em pelo menos 105 dos 224 municípios 
piauienses já tiveram casos e a Secretaria Estadual da Saúde (Sesapi) alertou para que a população não 

Notícias nacionais  
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relaxe nos cuidados. 
Os municípios com maior incidência de casos são: Altos, 
Bom Jesus, Cristino Castro, Dom Expedito Lopes, 
Floriano, Geminiano, Ilha Grande, Ipiranga do Piauí, Luís 
Correia, Novo Oriente, Oeiras, Parnaíba, Pedro II, Picos, 
Piripiri, Santa Luz, Sussuapara e Teresina. 
  

  
 
Disponível na íntegra em: Casos de dengue têm aumento de quase 50% em relação a 2020 no Piauí | 
Piauí | G1 (globo.com) 
 
 

Saúde alerta para aumento de 400% para casos prováveis de chikungunya na 
Paraíba 

 
 
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nesta quarta-feira (3), o Boletim das Arboviroses nº 10. 
O relatório apresenta que, até a 42ª Semana Epidemiológica (SE), de 03 de novembro, foram 
registrados na Paraíba 8.797 casos prováveis de chicungunya, 1.349 de zika e 13.194 de dengue. O 

documento chama atenção também aos cuidados das 
mulheres gestantes com relação ao vírus da zika. 
 
De acordo com a técnica da SES responsável pelas 
Arboviroses, Carla Jaciara, é importante ressaltar que, quando 
comparado ao mesmo período de 2020, o boletim apresenta 
um acréscimo de 116% de variação para os casos prováveis 
de dengue, um aumento bem maior, de quase 400%, para os 
casos prováveis de chikungunya, e 320% a mais de variação 
para zika. 
 

Disponível na íntegra em Saúde alerta para aumento de 400% para casos prováveis de chikungunya na 
Paraíba - PB AGORA 
 
 

Após Contato Com Raposa, Menino De 2 Anos Morre Em Decorrência Do Vírus 
Da Raiva 

 
O caso aconteceu em Chapadinha, interior do Maranhão 

 
Na última quarta-feira, 3, um menino de dois anos de idade, Luís Samuel Almeida da Silva, faleceu em 
decorrência do vírus da raiva. O caso aconteceu em Santa Rita, no município de Chapadinha, interior 
do Maranhão. 
 
Em agosto deste ano, Luís teve contato com uma raposa e contraiu o vírus nesse incidente, como 
revelado por análise de laboratório. O animal apareceu em sua casa e foi morto pelo cachorro da família. 
 
Ainda não se sabe se ele teve contato direto com o bicho silvestre ou se aconteceu em decorrência da 
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saliva do cachorro ter sido contaminada. O cão não teria adoecido por já ter tomado vacina casos da 
doença.  
 

Disponível na íntegra em: Aventuras na História · Após contato com raposa, menino de 2 anos morre 

em decorrência do vírus da raiva (uol.com.br) 

 
 

Amazonas está há 20 dias sem novos casos suspeitos de rabdomiólise, aponta 
FVS 

Os últimos cinco casos suspeitos foram do município de Itacoatiara, notificados em 16 de outubro. Resultados preliminares 
de análise não constatou toxinas em peixes. 

 
O Amazonas não registra casos suspeitos de rabdomiólise há 20 dias. A informação consta no 5º 
boletim sobre o cenário da doença no estado, divulgado nesta quinta-feira (4), pela Fundação de 
Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Nesta edição, são 66 casos suspeitos da doença em 10 
municípios. Os últimos cinco casos suspeitos foram do município de Itacoatiara notificados em 16 de 
outubro. 
 
No documento, consta um número de 120 casos notificados, até quarta-feira (3). Destes, 66 foram 
considerados suspeitos e os outros 54 foram descartados pela equipe do Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em Saúde da FVS-RCP (CIEVS/FVS-RCP). 
Permanecem 10 municípios que registraram casos suspeitos da doença, liderado por: Itacoatiara (35), 
Parintins (12), Manaus (6), Urucurituba (4), Silves (3), Maués (2), Autazes (1), Caapiranga (1), Itapiranga 
(1) e Manacapuru (1). 
 

Disponível na íntegra em: Amazonas está há 20 dias sem novos casos suspeitos de rabdomiólise, 

aponta FVS | Amazonas | G1 (globo.com) 
 

 
 

Goiânia vai liberar 100% do público nos estádios na próxima semana 
 
A prefeitura de Goiânia vai autorizar ocupação total dos estádios de futebol a partir da próxima 

semana. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-
feira (4) pelo Paço Municipal. Atualmente, o decreto 
municipal permite 40% de público nos estádios de futebol. 
A lotação total valerá a partir da próxima terça-feira (9), 
quando será publicado o decreto com a flexibilização. A 
prefeitura de Goiânia informou também que crianças com 
até 12 anos também poderão entrar no estádio. A 
necessidade de apresentação de um teste negativo para a 
covid-19 também cairá. Porém, seguirá a obrigatoriedade de 
apresentar um cartão de vacinação. 
 

 
Disponível na íntegra em: Goiânia vai liberar 100% do público nos estádios na próxima semana 
(diariodegoias.com.br) 
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Informe CIEVS-Goiânia para Síndrome Mão-Pé-Boca 
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Inmet divulga alerta de chuvas intensas em Goiás para mais da metade do 
Estado 

 
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira (1º) alerta de perigo para 
mais da metade de Goiás, com aviso de chuvas intensas. Para a parte mais ao Sul do Estado, a previsão é 
de tempestade, com perigo potencial. 
Os municípios localizados na parte laranjada do mapa devem receber chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 
100 mm/dia, e ventos intensos, entre 60 e 100 km/h. As cidades localizadas na região em amarelo devem 
ter precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. 
 
Disponível na íntegra em: Inmet divulga alerta de chuvas intensas em Goiás para mais da metade do 
Estado - JORNAL DO VALE 
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