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Áustria inicia lockdown em meio a nova onda de covid-19 na Europa 
 

Áustria inicia lockdown em meio a nova onda de covid-19 na Europa 
 
O governo austríaco decidiu impor um lockdown às pessoas não vacinadas contra o novo coronavírus, a 
partir desta segunda-feira (15), com a aproximação do inverno e o aumento das infecções na 
Europa. A Alemanha também impõe limites de circulação mais rígidos e o Reino Unido expande a 
aplicação de reforço da vacina para incluir adultos jovens.  

Nas últimas semanas, a Europa tornou-se novamente o 
epicentro da pandemia. Com isso, alguns países 
voltaram a considerar a retomada de restrições no 
período que antecede o Natal e ampliaram o debate 
sobre as vacinas, se elas, por si só, são suficientes para 
conter a pandemia.  
A chegada do inverno no Hemisfério Norte preocupa 
as autoridades, já que o vírus se espalha mais facilmente 
nos meses de frio, quando as pessoas se reúnem dentro 
de casa. 
 

Disponível na íntegra em: Áustria inicia lockdown em meio a nova onda de covid-19 na Europa | 
Agência Brasil (ebc.com.br) 

 
Afeganistão enfrenta surto de sarampo, alerta OMS 

 
Um surto de sarampo infectou milhares de pessoas e deixou quase 100 mortos no Afeganistão, país 
devastado por uma crise que se espalha por diferentes setores - alertou a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), nesta sexta-feira (12). De acordo com a organização, muito mais pessoas vão morrer, se 
medidas urgentes não forem tomadas. Segundo a OMS, o surto é especialmente preocupante, já que o 
país enfrenta um quadro de crescente insegurança alimentar e de desnutrição. 
 
"Para as crianças desnutridas, o sarampo é uma sentença de morte", disse a porta-voz da OMS, 
Margaret Harris, a jornalistas em Genebra por meio de uma videoconferência direto de Cabul..  
 
Disponível na íntegra em: Afeganistão enfrenta surto de sarampo, alerta OMS - Internacional - Estado 
de Minas 

Clipping CIEVS Goiânia n° 11 no período de 19/11/2021 a 03/12/2021 

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. 

Notícias internacionais  
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Gripe aviária se espalha por Europa e Ásia e preocupa indústria avícola 
 

Vários surtos de gripe aviária severa na Europa e na Ásia foram relatados nos últimos dias à 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em um sinal de que o vírus está se espalhando 
rapidamente novamente. 
 
A disseminação da gripe aviária altamente patogênica, comumente chamada de gripe aviária, colocou a 

indústria avícola em alerta depois que surtos anteriores 
levaram ao abate de dezenas de milhões de aves. 
Frequentemente, os surtos também levam a restrições ao 
comércio.  
Está chamando a atenção também de epidemiologistas, 
pois o vírus pode ser transmitido para humanos. A 
China relatou 21 infecções humanas com o subtipo 
H5N6 da gripe aviária até agora neste ano, mais do que 
em todo o ano de 2020. 
 

Disponível na íntegra em: Gripe aviária se espalha por Europa e Ásia e preocupa indústria avícola | 
CNN Brasil 
 

EUA registram recorde de mortes por overdose: o que explica isso, segundo 
especialistas 

 
Mais de 100 mil americanos morreram de overdose de drogas ao longo de um período de um ano 
durante a pandemia de covid-19.  
É o maior número de mortes anuais por drogas já registrado nos Estados Unidos. 
Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostram que as mortes por overdose 
aumentaram 28,5% nos 12 meses encerrados em abril passado.  
Os especialistas acreditam que as overdoses provavelmente aumentaram por causa do impacto 
psicológico da pandemia e da oferta de opioides sintéticos, como o fentanil. 

Usando dados de atestados de óbito, o CDC estima que 
100.306 pessoas morreram entre abril de 2020 e abril de 
2021, em comparação com 78.056 no ano anterior. 
Katherine Keyes, uma especialista em abuso de drogas e 
professora associada de epidemiologia da Universidade 
de Columbia, nos EUA, disse à BBC que, embora as 
mortes por overdose tenham aumentado 
"exponencialmente" nos últimos anos, a pandemia 
"adicionou combustível a esse incêndio". 
 

Disponível na íntegra em: EUA registram recorde de mortes por overdose: o que explica isso, 

segundo especialistas - BBC News Brasil 

 

 

Pandemia de diabetes 
 

Doença que tem aumentado em todo o mundo nos últimos anos, o diabetes já está sendo considerado 
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pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia. E não é para menos. O Atlas do Diabetes, 
divulgado na última semana pela Federação Internacional de Diabetes, aponta que 537 milhões de 
adultos, entre 20 e 79 anos, convivem com a patologia. A previsão é de que este número suba para 783 
milhões até 2045, se nada for feito para frear esse avanço. 
 
Considerada uma doença "silenciosa", justamente por não dar sinais no começo, 44,7% dos adultos 
desconhecem que têm o problema que só este ano já provocou a morte de 6,7 milhões de pessoas no 
planeta. É um número muito alto quando se sabe que é uma doença evitável ou, pelo menos, 
controlável. Em 90% dos casos, o diabetes se manifesta como o Tipo 2, relacionado ao sobrepeso, 
obesidade e maus hábitos de vida. 
 

Disponível na íntegra em: Pandemia de diabetes (correiobraziliense.com.br) 

 
 

Baixa adesão à vacinação de HPV contribui para aumento dos casos de câncer 
no útero 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou 
novamente todos os países para uma iniciativa que visa 
diminuir os casos de câncer de colo de útero até 2030. 
Apesar de ser uma doença evitável, tratável e com 
vacina disponível na rede pública de saúde, o Brasil 
tem incidência de 16 mil casos por ano, de acordo com 
o Instituto Nacional de Câncer (INCA). O câncer de 
colo de útero é o quarto tipo mais prevalente no Brasil 
e no mundo e o terceiro com maior grau de 
mortalidade no país.  

Para a Fundação do Câncer, um dos principais problemas no combate à doença é a baixa adesão à 
vacina contra HPV. 

Disponível na íntegra em: Baixa adesão à vacinação de HPV contribui para aumento dos casos de 

câncer no útero | CNN Brasil 

 

OMS alerta sobre risco de surtos de sarampo em meio à Covid-19 
 

Segundo relatório, 2020 teve o maior aumento de crianças não imunizadas contra a doença dos últimos 20 anos; doença 
pode levar à morte 

 
 
Em meio à pandemia de Covid-19, o sarampo ameaça causar novos surtos no mundo em virtude da 
queda da cobertura vacinal, que se acentuou no ano passado, segundo alerta emitido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A entidade e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados 
Unidos (CDC) elaboraram um relatório que apontou o maior aumento de crianças não imunizadas 
contra a doença dos últimos 20 anos. 

De acordo com os dados, mais de 22 milhões de crianças deixaram de receber a vacina em 2020, 3 
milhões a mais do que no ano anterior. A cobertura de segunda dose foi de 70%, quando a meta é 
imunizar 95% das crianças. Durante o primeiro ano da crise sanitária, o número de casos de sarampo 
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apresentou uma queda de 80% em relação aos registros de 2019, algo que pode ter sido reflexo da 
redução de ações de monitoramento, testagem e notificação. 

Disponível na íntegra em: OMS alerta sobre risco de surtos de sarampo em meio à Covid-19 | VEJA 
(abril.com.br) 

Opas alerta sobre uso excessivo de antibióticos na pandemia 
 

 
Ouso excessivo de antibióticos diante da pandemia pode os tornar ineficazes para doenças comuns, 
alertou nesta quarta-feira (17) a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que informou uma 
diminuição de mortes por covid-19 na América Latina e no Caribe. 

Os antibióticos são medicamentos que salvam vidas, mas devem ser usados com responsabilidade 
porque "as bactérias podem desenvolver resistência e tornar esses medicamentos ineficazes com o 
tempo, na verdade, é exatamente o que estamos vendo", disse Carissa Etienne, diretora da Opas. De 90 
a 100% dos pacientes hospitalizados por covid-19 receberam um antibiótico quando na realidade 
"apenas 7% desses pacientes tiveram uma infecção secundária que exigia o uso desses fármacos", 
afirmou ela em coletiva de imprensa. Segundo Etienne, países como Argentina, Equador, Guatemala e 
Paraguai relatam um aumento nas infecções resistentes aos medicamentos. 

Disponível na íntegra em: Opas alerta sobre uso excessivo de antibióticos na pandemia - Internacional - 
Estado de Minas 

Vírus raro da varíola é encontrado em macacos nos EUA 
 
 
Um caso raro de varíola dos macacos foi confirmado em Maryland, nos Estados Unidos. A infecção 
teria acontecido depois que um viajante voltou da Nigéria. O caso ocorre após 40 anos sem nenhum 
relato da doença, de acordo com cientistas de laboratório dos Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla em inglês). 

A varíola dos macacos é uma doença viral rara, mas potencialmente séria, que geralmente começa com 
sintomas semelhantes aos da gripe e inchaço dos 
gânglios linfáticos. Posteriormente, ela progride para 
uma erupção disseminada no rosto e no corpo. 

Segundo o USA Today, o CDC pediu aos médicos que 
relatassem os casos suspeitos imediatamente às 
autoridades estaduais ou locais de saúde pública, 
independentemente de também estarem explorando 
outros diagnósticos potenciais. 

Disponível na íntegra em: Vírus raro da varíola é encontrado em macacos nos EUA 
(istoedinheiro.com.br) 
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Nove em cada 10 adultos jovens mortos por Covid no RS não completaram 
vacinação, diz SES 

 
Dados são referentes a pacientes com menos de 39 anos nas últimas 10 semanas. Especialistas ressaltam importância da 

imunização e defendem manutenção de cuidados. 
 

 
Nas últimas 10 semanas, o Rio Grande do Sul registrou a morte de 38 pessoas com até 39 anos em 
razão da Covid-19. O que chama a atenção é que 92% desses óbitos são de pacientes que não 
completaram o esquema vacinal, conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) 
nesta sexta-feira (11).  
"Esses dados são muito objetivos em mostrar que, na prática, por falta de registro, desleixo ou outra 
razão, a população está deixando de buscar a proteção coletiva", lamenta a secretária Arita Bergmann. 
Esses 38 óbitos foram observados de 29 de agosto até hoje. Nesse período, o estado notificou 516 
internações hospitalares de adultos jovens por coronavírus. Do total, 81% não tinham a imunização 
completa, ou seja, tinham tomado uma ou nenhuma dose da vacina. 
 

Disponível na íntegra em: Nove em cada 10 adultos jovens mortos por Covid no RS não 

completaram vacinação, diz SES | Rio Grande do Sul | G1 (globo.com) 
 

Surto de lesões que causam coceira na pele é investigado no Recife; 79 pessoas 
tiveram sintomas 

 
Foi emitido um alerta para que as unidades de saúde notifiquem, 

imediatamente, as autoridades sanitárias ao atender um caso 
suspeito. 'Passei noites horríveis, sem dormir', contou dona de casa. 
 
Um surto de "lesões cutâneas a esclarecer" em bairros 
do Recife é investigado pela Secretaria de Saúde da 
cidade. Até agora, 79 pessoas com idades entre 2 e 96 
anos foram identificadas por agentes de saúde do 
município com lesões cutâneas e coceira. As 
notificações dos casos variaram entre 1º de outubro e 11 
de novembro (veja vídeo acima). 
 
Os primeiros casos identificados foram de cinco casos 
de crianças no Córrego da Fortuna e no Sítio dos 
Macacos, na Zona Norte da cidade. Foi emitido um 
alerta epidemiológico para que as unidades de saúde das 
redes pública e privada notifiquem, imediatamente, o 
Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em 
Saúde (Cievs) do Recife ao atender um caso suspeito. 
 

Disponível na íntegra em: Surto de lesões que causam coceira na pele é investigado no Recife; 79 
pessoas tiveram sintomas | Pernambuco | G1 (globo.com) 

Notícias nacionais  
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Aumento dos casos de dengue e de chikungunya em Goiás preocupa Saúde do 
estado 

 
 Goiás é o 3º Estado com mais mortes por dengue no 
Brasil neste ano. Os últimos dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde mostram que nosso estado é o 
terceiro que mais registrou  casos de dengue em todo 
país. Somente este ano a dengue matou 20 pessoas no 
território goiano. Em todo o País, foram confirmadas 
209 mortes por dengue desde o início do ano. Quase 10% 
das mortes foram em Goiás. 
 
 
  
 

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

Secretaria da Saúde identifica mosquito de transmissão da malária no Cariri 
 

 
 A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) divulgou 
que ao realizar atividade de coleta em campo no mês de 
agosto foi identificado na região do Cariri, no município de 
Jati, o mosquito Anopheles darlingi, vetor responsável pela 
transmissão da malária no Brasil. A doença não tem 
registros locais nos últimos dez anos no Ceará, e todos os 
casos até então no Estado são de pessoas com registro de 
viagens a regiões endêmicas.  
No País, cerca de cinco espécies são importantes na 
propagação da malária: o Anopheles darlingi, A. aquasalis, A. 
albitarsis, A. cruzi e A. bellator. O monitoramento dos vetores 

das doenças infectocontagiosas é uma das medidas da pactuação do Plano Anual de Saúde 2021/2023.  
 
Disponível na íntegra em: Saúde alerta para aumento de 400% para casos prováveis de chikungunya na 
Paraíba - PB AGORA 
 
 

Pereira Barreto confirma primeira morte por leishmaniose em humanos após 12 
anos 

 
Vítima é uma idosa de 87 anos. Segundo a prefeitura, outras três pessoas foram diagnosticadas com a doença neste ano. 

 
Pereira Barreto (SP) confirmou nesta quarta-feira (17) a primeira morte por leishmaniose em humanos 
depois de 12 anos. A vítima é uma idosa de 87 anos. 
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Segundo a Prefeitura de Pereira Barreto, além da idosa, outras três pessoas tiveram a doença neste ano 
na cidade. Os bairros mais atingidos pela doença são Lapinha e Cohab. 
Segundo a prefeitura, a última morte por leishmaniose havia sido confirmada em 2009. Contudo, diante 
dos novos registros da doença, o município vai fazer um mapeamento para verificar os locais com 
maior incidência de casos e oferecer exames e castração de animais. 
 
Disponível na íntegra em: Pereira Barreto confirma primeira morte por leishmaniose em humanos após 
12 anos | São José do Rio Preto e Araçatuba | G1 (globo.com) 

 
 

Amazonas registra aumento de 50% de média diária de casos de Covid-19 
 

Baixa cobertura vacinal contra a doença no interior do estado seria uma das causas, segundo a Fundação de Vigilância 
em Saúde 

O Amazonas (AM) está em um cenário epidemiológico de “baixo risco” de transmissão de Covid-19, 
seguindo na fase 2 (amarela), conforme nova edição do boletim ampliado sobre a doença, disponível no 
site da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Apesar disso, o órgão alerta para o aumento de 
casos e a baixa cobertura vacinal contra a doença no interior do estado. 

 
Conforme o boletim ampliado, nos últimos 14 dias (1º 
a 15) foi observado aumento de 50% na média diária 
de casos no Amazonas. A média móvel diária de casos 
na capital passou de 11, no dia 1º de novembro, para 
21 casos por dia, em 15 de novembro. No interior do 
estado, também foi observado aumento médio de 
casos da doença, diariamente, passando de 29 casos, 
no dia 1º, para 38 casos por dia, no dia 15 de 
novembro. 
 

 
Disponível na íntegra em: Amazonas registra aumento de 50% de média diária de casos de Covid-19 
(metropoles.com) 
 
 

 
 

Goiânia começa a aplicar reforço da Covid-19 com intervalo de 5 meses para 
todos os adultos; veja cronograma 

 
Prefeitura dividiu grupos por idades para imunizar moradores com 18 anos ou mais. Capital segue aplicando primeiras e 

segundas doses; saiba onde se vacinar. 

 
 
Goiânia começa a aplicar o reforço contra a Covid-19 com um intervalo de cinco meses em todos os 
moradores com 18 anos ou mais neste mês. Para isso, a prefeitura dividiu os grupos por idades (veja 
cronograma abaixo). Antes, apenas trabalhadores da saúde, idosos com mais de 60 anos e adultos 
imunossuprimidos podiam receber a aplicação. A capital segue imunizando a população com primeiras 
e segundas doses.  
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Superintendência de Vigilância em Saúde 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis 

Centro de informações Estratégicas e Vigilância em Saúde 

Após o anúncio do Ministério da Saúde, na manhã de terça-feira (16), de que todos os adultos terão de 

tomar o reforço, a prefeitura informou que traçou estratégias para vacinar os goianienses a partir 

desta quarta-feira (17). Segundo a prefeitura, o reforço estará disponível em todas as 61 salas de 

vacinas, além do Clube da Caixa e do drive-thru do Shopping Passeio das Águas.  

 
Disponível na íntegra em: Goiânia começa a aplicar reforço da Covid-19 com intervalo de 5 meses para 
todos os adultos; veja cronograma | Goiás | G1 (globo.com) 
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