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Alemanha restringe circulação de não vacinados para conter casos de covid 
 

A medida é parte do esforço para conter o aumento das infecções por coronavírus, que voltaram a ultrapassar a marca de 
70 mil 

 
A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou nesta quinta-feira, 2 que os não vacinados serão 
proibidos de acessar lojas não essenciais e estabelecimentos culturais e recreativos no país. A medida é 
parte do esforço para conter o aumento das infecções por coronavírus, que voltaram a ultrapassar a 
marca de 70.000 novos casos diários. Após reunião com líderes federais e estaduais, Merkel afirmou que 
a medida é necessária diante da preocupação sobre uma possível superlotação dos hospitais na 

Alemanha. Ela argumentou que os não vacinados são 
mais propensos a desenvolver quadros severos da 
doença.  "A situação do nosso país é grave", disse 
Merkel a repórteres em Berlim, classificando a medida 
como um "ato de solidariedade nacional". A chanceler 
afirmou ainda que as autoridades também 
concordaram em exigir máscaras nas escolas e impor 
novos limites às reuniões privadas. O objetivo é atingir 
a marca de 30 milhões de vacinados até o fim do ano. 
Merkel também disse que o parlamento vai debater a 
possibilidade de impor uma ordem geral de vacinas que 
entraria em vigor em fevereiro. 

 
Disponível na íntegra em: Alemanha restringe circulação de não vacinados para conter casos de covid | 
Exame 

 
França retoma uso de máscaras devido ao aumento de casos de covid 

 
A França deve adotar novamente máscaras para a proteção contra a covid-19, segundo o informou o 
ministro da Saúde Olivier Veran na quinta-feira (25). Além da volta da obrigatoriedade do equipamento 
de proteção, novas medidas foram apresentadas, como distribuição de doses de reforço, para conter a 
chamada quinta onda de casos da doença. 
A partir de sábado (27), todas as pessoas com mais de 18 anos poderão receber as vacinas de reforço. O 
intervalo mínimo para a aplicação da dose extra é de 5 meses. . 
 
Disponível na íntegra em: França retoma uso de máscaras devido ao aumento de casos de covid - 
Canaltech 
 

Notícias internacionais  

Clipping CIEVS Goiânia n° 12 no período de 03/12/2021 a 17/12/2021 

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. 
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Sem registro de nova variante, Coreia do Sul registra recorde de casos de Covid-
19 

 
A Coreia do Sul registrou 5.123 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (1), recorde diário desde o 
início da pandemia, de acordo com um comunicado à imprensa da Agência de Controle e Prevenção 
de Doenças da Coreia (KDCA). 
 
O KDCA informou que 5.075 das novas infecções foram transmitidas localmente, e 4.110 foram 
detectadas na Área Metropolitana de Seul, capital do país. Também foram relatadas 34 mortes, 
elevando o número total de óbitos para 3.658. Cerca de 723 pacientes estão em estado crítico, 
acrescentou o KDCA. 
 
Disponível na íntegra em: Sem registro de nova variante, Coreia do Sul registra recorde de casos de 
Covid-19 | CNN Brasil 
 

Covid-19: Grécia aplicará multa mensal em idosos que recusarem vacina 
 

"Não é punição, mas taxa da saúde", disse primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis. Multas começarão a ser cobradas em 
janeiro 

A Europa continua a impor medidas para combater a quarta onda da Covid-19 e tentar barrar a nova 
variante Ômicron, considerada “preocupante” pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A Grécia 
criou uma multa mensal de 100 euros para todos os idosos que recusarem as vacinas, enquanto o 

governo português acirrou as regras para a 
entrada de estrangeiros, pedindo testes com 
resultados negativos. 
 
As multas para os idosos gregos que recusarem 
a vacinação obrigatória, afirmou o primeiro-
ministro Kyriakos Mitsotakis nesta terça, 
começarão a ser cobradas no dia 16 de janeiro. 
O dinheiro coletado será destinado para 
hospitais do país que atuam contra a Covid-19. 
 

 
Disponível na íntegra em: Covid-19: Grécia aplicará multa mensal em idosos que recusarem vacina | 
Coronavírus | iG 
 
 

Vacina japonesa mata vírus do HIV em macacos 
 

Agora, os especialistas esperam poder usar o HIV coletado de humanos para fazer novos testes com a vacina. 
 

Uma equipe de cientistas de um instituto de pesquisa no Japão conseguiu criar uma vacina que foi capaz 
de matar o vírus HIV em macacos. Os resultados foram obtidos durante testes iniciais, de acordo com 
informações do jornal japonês The Asahi Shimbun. 
Apesar de não ter cura, o vírus HIV tem tratamento e é possível viver uma vida relativamente normal 
com os coquetéis antivirais. Esses medicamentos, inclusive, são fornecidos gratuitamente no Brasil 
através do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Os tratamentos existentes, no entanto, ainda não foram capazes de matar o vírus definitivamente, mas 
apenas diminuir substancialmente os efeitos negativos da doença ao organismo humano. Porém, isso 
pode começar a mudar caso os resultados desse novo estudo se reflitam nos testes em humanos. 
De acordo com a equipe do Centro de Pesquisa de Primatas de Tsukuba, no Japão, os testes da vacina 

do HIV em humanos devem começar dentro de 
cinco anos. O imunizante foi desenvolvido usando 
uma espécie de bactéria que fortalece a resposta 
imunológica. 
Essa bactéria foi combinada com esse tipo 
específico do vírus HIV atenuado. Os testes foram 
feitos em sete macacos comedores de caranguejo 
infectados com o HIV-símio. Porém, os testes feitos 
após a aplicação do imunizante não encontraram 
vestígios do vírus nos macacos. 

 
 
Disponível na íntegra em: Vacina japonesa mata vírus do HIV em macacos | Mundo-Notícias | Diário 
Online | DOL 
 
 

Primeiro surto de gripe aviária 2021 detectado no norte da França 

 
A França detectou um surto de gripe aviária em uma granja no norte do país, o primeiro foco a ser 
detectado desde a epidemia que ocorreu no inverno passado, anunciou o ministério da Agricultura 
neste sábado (27). Como consequência, a França perde sua classificação de "livre" da gripe aviária, 
declarou o ministério à AFP. Isso pode afetar a exportação de suas aves de criação. 

 
"Enquanto os vírus da gripe aviária circulam ativamente na 
Europa por meio das aves migratórias, a França detectou em 26 
de novembro um foco da cepa altamente patogênica em uma 
granja de galinhas poedeiras no município de Warhem", disse o 
ministério em um comunicado. 
 
A suspeita de infecção ocorreu devido a uma constatação de 
mortalidade anormal entre as aves. 
 
Desde o final do verão, a França já havia declarado quatro casos 
de gripe aviária na fauna selvagem e três casos em andamento 
no território metropolitano. 
 

Disponível na íntegra em: Primeiro surto de gripe aviária 2021 detectado no norte da França 
(uol.com.br) 

 
Baixa cobertura vacinal favoreceu surgimento da variante ômicron na África 

 

A baixa cobertura vacinal dos países africanos pode ter contribuído para o surgimento da ômicron, 
classificada como variante de preocupação do coronavírus nesta sexta-feira (26) pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). De acordo com Flavio Fonseca, pesquisador da UFMG e presidente da 
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Sociedade Brasileira de Virologia, outras variantes podem estar surgindo no continente africano, mas 
não são detectadas por falta de estrutura para um monitoramento genético do vírus.  

“O continente africano tem coberturas vacinais baixíssimas e um acompanhamento epidemiológico 
muito falho. Nós não temos noção de qual foi comportamento da epidemia em vários países. Não por 
acaso, já são duas variantes de preocupação identificadas na África. E possivelmente as duas foram 
detectadas na África do Sul porque é um país com melhor estrutura científica para esse 
monitoramento”, afirma o virologista. 

Disponível na íntegra em: Baixa cobertura vacinal favoreceu surgimento da variante ômicron na África 
| O TEMPO 

 
 
 

Mais quatro cidades registram casos de lesões na pele que provocam coceira; 
surto chega ao Agreste e ao Sertão 

 
Nesta quarta (1º), Escada e Carpina, na Zona da Mata, Limoeiro, no Agreste, e Petrolina, no Sertão fizeram registros. 

Estado tem casos em 17 municípios. 
 

 
Pernambuco confirmou, nesta quarta (1°), notificações de casos de lesões de pele com sintomas de 
coceira e vermelhidão em mais quatro municípios, totalizando 17 cidades. O surto, que ainda não têm 
diagnóstico, chegou a Escada e Carpina, na Zona da Mata, Limoeiro, no Agreste, e Petrolina, no Sertão. 
São cinco notificações nesses municípios. 
 
Ainda não se sabe ao certo qual a causa das lesões, que têm sido investigadas pelos órgãos de saúde do 

estado e dos municípios. Os primeiros registros 
aconteceram em outubro, na capital pernambucana (veja 
vídeo mais abaixo). 
 
Na segunda-feira (29), médicos afirmaram que não havia 
fatores suficientes que correlacionassem as erupções 
cutâneas com o uso de ivermectina. A hipótese foi 
considerada por pesquisadores da Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL). 
 

Disponível na íntegra em: Mais quatro cidades registram casos de lesões na pele que provocam coceira; 
surto chega ao Agreste e ao Sertão | Pernambuco | G1 (globo.com) 
 

Secretaria de Saúde diz que surto de influenza gera aumento da demanda de até 
400% em UPAs do RJ 

 
Alexandre Chieppe afirmou que governo está monitorando situação nas UPAs. Secretário destacou que RJ vai seguir 

protocolo determinado pelo Ministério da Saúde sobre restrição de viajantes na variante ômicron. 
O surto de influenza no Rio de Janeiro gerou um aumento de até 400% na procura pelas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) da Secretaria Estadual de Saúde, segundo informações do próprio órgão. 

Notícias nacionais  
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Ele destacou que, em alguns casos, a lotação de unidades não foi causada pela falta de profissionais, 
mas por um aumento da demanda da população. 
Em entrevista ao Bom Dia Rio na manhã desta terça-feira (30), Alexandre Chieppe chegou a dizer que 
o aumento tinha sido de 200%. No início da tarde, a secretaria estadual de Saúde confirmou que o 
aumento foi de 400%. 
Ainda segundo Chieppe, a secretaria está monitorando a situação nas UPAs e, em alguns casos, a espera 
dos pacientes já chegou a seis horas, o que obrigou a solicitação de equipes do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) para reforçar o efetivo de profissionais de saúde. Pacientes reclamaram de 
longas filas em UPAs em vários pontos da Zona Sul da cidade. 
O secretário destacou que recomenda que a população não se automedique e que procure atendimento. 
E ressaltou que a maioria dos casos é leve. 
 
Disponível na íntegra em: Secretaria de Saúde diz que surto de influenza gera aumento da demanda de 
até 400% em UPAs do RJ | Rio de Janeiro | G1 (globo.com) 
 

 
São Carlos confirma caso de sarampo em criança e caso de rubéola em jovem de 

23 anos 
 

A Secretaria de Saúde de São Carlos (SP) confirmou um caso de sarampo em uma criança e um de 
rubéola em uma jovem, nesta quarta-feira (1º). 
Sarampo 
O caso de sarampo é de uma criança 1 ano e 2 meses que ficou em isolamento e já apresenta melhoras 
dos sintomas. A criança tomou a chamada dose zero da vacina, com 6 meses de idade, porém não 
recebeu a primeira dose com 1 ano de idade. 
Outra criança também com 1 ano de idade, porém vacinada, está com suspeita da doença. O caso é 
acompanhado, aguardando resultado de exame. 
A Vigilância Epidemiológica fez ações de bloqueio vacinal. Uma criança de Ibaté foi hospitalizada em 
São Carlos também com suspeita da doença, porém já recebeu alta médica. 
Rubéola 
O caso de rubéola é de uma jovem de 23 anos com sintomas leves da doença. Após investigação 
epidemiológica foi realizada vacinação seletiva das pessoas da mesma casa e dos quarteirões no entorno 
da residência. 
A jovem recebeu somente uma dose da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) em 1999. 
 

Disponível na íntegra em: São Carlos confirma caso de sarampo em criança e caso de rubéola em 
jovem de 23 anos | São Carlos e Araraquara | G1 (globo.com) 
 
 

Brasil registrou 32,7 mil novos casos de HIV em 2020, diz Ministério da Saúde 
 

Segundo o ministério, em 2020 houve uma redução de 25% na detecção de casos de HIV em relação a 2019 
 
O Brasil registrou 32.701 novos casos de HIV em 2020, sendo 7,8 mil de gestantes. De 2007 a 2021, 
foram notificados 381.793 casos de infecção no país, sendo 69,8% dos casos em homens e 30,2% casos 
em mulheres. A maior incidência de casos (52,9%) foi registrada entre pessoas de 20 a 34 anos. 
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (1º), Dia Mundial de Luta 
contra a Aids. Segundo o ministério, em 2020 houve uma redução de 25% na detecção de casos de HIV 
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em relação ao ano anterior, quando foram registrados 43.312 casos. 
 
No período de 2010 a 2020, houve um aumento de 30,3% na taxa de detecção do vírus em gestantes. 
Em 2010, foram registrados 2,1 casos a cada mil nascidos vivos e, em 2020, essa taxa passou para 2,7. 
De acordo com o ministério, o aumento pode ser explicado, em parte, pela ampliação do diagnóstico 
no pré-natal e a melhoria da vigilância na prevenção da transmissão vertical do HIV. 
 
Apenas três cidades brasileiras eliminaram da transmissão vertical do HIV, que é quando o vírus passa 

da mãe para o filho: São Paulo, Curitiba e Umuarama, 
no Paraná.  
O ministério informou que a taxa de detecção de Aids 
em crianças menores de cinco anos apresenta redução 
nos últimos 10 anos.  
De 2012 a 2020, 666 mil pessoas estiveram em 
tratamento contra a doença. De acordo com o 
Ministério da Saúde, 694 mil pessoas estão em 
tratamento contra a doença no país em 2021.  
 

Disponível na íntegra em: Brasil registrou 32,7 mil novos casos de HIV em 2020, diz Ministério da 
Saúde | CNN Brasil 
 
 

Em 11 anos, número de casos de sífilis no Brasil aumenta 16 vezes 
 

Os homens representam mais de 62% dos casos da infecção sexualmente transmissível 
 

Cerca de 64.300 casos de sífilis adquirida foram registrados no Brasil somente no primeiro semestre de 
2021, segundo dados atualizados do Ministério da Saúde. O número é 16 vezes maior do que em todo o 
ano de 2010, quando 3.936 pessoas foram diagnosticadas com a doença. 
A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) e pode ser passada para o bebê durante a 
gestação ou parto. 
Quando há a infecção, vários sintomas podem surgir, incluindo manchas no corpo e feridas no local de 
entrada da bactéria que podem desaparecer sozinhas, o que dificulta o diagnóstico. 
Os homens representam mais de 62% dos casos de disseminação da bactéria chamada Treponema 
pallidum. 

 
À CNN, a médica da Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), 
Cecília Roteli, afirma que a causa do aumento 
expressivo da sífilis é a falta de tratamento adequado, 
além da falta do uso de preservativo.  
“Na realidade, todas as doenças infecciosamente 
transmissíveis têm como motivo a falta de tratamento, 
porque sem ele a circulação da bactéria é muito maior. 
Os homens geralmente têm mais receio de ir ao 

médico do que a mulher e isso influencia para o maior número de casos. Não diria que essa explosão de 
sífilis é uma alteração de comportamento dos brasileiros”, afirma a ginecologista. O levantamento feito 
pela CNN mostra que o Sudeste representa cerca de 45% dos casos. Em seguida, aparecem o Sul (22%), 
Nordeste (16,5%), Norte (8%) e, por último, o Centro-Oeste (7%). 
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Disponível na íntegra em: Em 11 anos, número de casos de sífilis no Brasil aumenta 16 vezes | CNN 
Brasil 
 

Boletim da Fiocruz sinaliza aumento de casos de SRAG em 13 estados 
 

Tendência é a mesma em quase metade das capitais, diz boletim 

 
Quase metade dos estados brasileiros registraram sinal de crescimento na tendência de longo prazo de 
casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2), 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e são referentes à semana epidemiológica de 21 a 27 de 
novembro. 
 
Segundo o Boletim InfoGripe, da Fiocruz, 13 das 27 unidades federativas apresentam sinal de 
crescimento de SRAG: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Destes, os que mais 
chamam a atenção são Pará, Ceará e Rio de Janeiro. 
 
“No dado nacional, embora se mostre como um crescimento leve, podendo ser compatível com 
cenário de oscilação em torno de valor estável, a análise por faixa etária indica que se trata de aumento 
em todas as faixas etárias abaixo de 60 anos. A análise foi feita tendo como base os dados inseridos no 
Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até 22 de novembro”, 
destacou o boletim. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, na 
população com 30 anos ou mais, o crescimento é relativamente pequeno, sendo mais expressivo e 
presente desde novembro em crianças, adolescentes e jovens adultos, na faixa de 20 a 29 anos. 
 
Disponível na íntegra em: Boletim da Fiocruz sinaliza aumento de casos de SRAG em 13 estados | 
Agência Brasil (ebc.com.br) 
 
 

Ministério da Saúde confirma mais dois casos da ômicron no país; ao todo, são 
cinco pessoas 

 
Os dois novos casos são de pessoas que estavam em um voo que veio da África do Sul. Um dos viajantes está 

assintomático e o outro, com sintomas. Ambos estão isolados. 
 

 
O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira (2) mais dois casos da ômicron em Brasília. Com as 
outras três infecções já detectadas anteriormente em São Paulo, o Brasil registra até o momento cinco 
pacientes com a nova versão do coronavírus. 
 
Os dois novos casos são de pessoas que estavam em um voo que veio da África do Sul, passou pela 
Etiópia e aterrissou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo no sábado, 27 de novembro. De 
Guarulhos, os dois passageiros seguiram para Brasília. Um dos infectados está com sintomas e o outro 
permanece assintomático. Ambos foram isolados. 
A confirmação dos cinco casos ocorreu durante apresentação de ações do Ministério da Saúde sobre 
ações contra a nova variante. O ministro Marcelo Queiroga defendeu que a população confie nas 
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autoridades de saúde, mantenha a vacinação em dia e disse que não existem motivos para um 
"fechamento total". 
 
Disponível na íntegra em: Ministério da Saúde confirma mais dois casos da ômicron no país; ao todo, 
são cinco pessoas | Coronavírus | G1 (globo.com) 
 
 

Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti em Nova 
Serrana aponta risco de surto com resultado de 5,1% 

 
A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (2) e foi realizada entre os dias 18 e 21 de outubro. 

 
Entre os dias 18 e 21 de outubro deste ano a coordenadoria de epidemiologia da Secretaria de Saúde de 
Nova Serrana realizou o Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa). A 
pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (2), apontou índice de infestação de 5,1% e indica risco de surto. 
 
Conforme o Ministério da Saúde, o índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%; 
situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%; e indica risco de surto quando é igual ou 
superior a 4%.De acordo com a Prefeitura, o resultado do índice de outubro é três pontos percentuais 
abaixo do LIRAa realizado em março deste ano, quando o resultado foi de 8,4%. O Executivo não 
informou quantas casas foram vistoriadas e quais os bairros onde o LIRAa foi realizado. 
 
 
Disponível na íntegra em: Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes aegypti em Nova 
Serrana aponta risco de surto com resultado de 5,1% | Centro-Oeste | G1 (globo.com) 
 

Jovem Yanomami grávida e em estado grave de malária morre em trabalho de 
parto 
 

Vítima tinha 19 anos e estava grávida de aproximadamente sete meses. Condisi-YY recebeu informação de lideranças 
afirmando que não há remédio. Ministério da Saúde afirma que vítima recusou atendimento. 

 
Uma jovem indígena, de 19 anos, da comunidade Maloca Paapiu, que estava em estado grave de malária 
vivax morreu na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. O Conselho Distrital de Saúde Indígena 
Yanomami e Ye'kuana (Condisi-YY) informou nesta terça-feira (30) que ela não recebeu atendimento. 
Já o Ministério da Saúde afirma que ela recusou o tratamento e também o pré-natal. 
 
A jovem estava com cerca de 7 meses de gestação, segundo o presidente do Condisi-YY, Júnior 
Hekurari Yanomami. O Ministério da Saúde, responsável Distrito Sanitário Yanomami (Dsei-Y), 
informou que no último dia 25 "ela entrou em trabalho de parto e faleceu logo após." Hekurari disse 
que o Conselho recebeu a informação sobre a jovem na noite dessa segunda durante reunião com 
líderes Yanomami, em Boa Vista. Ele deve cobrar providências sobre o caso à Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai), que responde ao Ministério da Saúde, ainda nesta terça-feira (30) por meio de 
ofício. "Durante uma reunião da plenária o pessoal nos informou que ela tinha falecido. Foram 
lideranças de conselheiros de lá [comunidade Maloca Paapiu] que nos comunicaram", disse o presidente. 
 
Disponível na íntegra em: Jovem Yanomami grávida e em estado grave de malária morre em trabalho 
de parto | Roraima | G1 (globo.com) 

mailto:cievsgoiania@gmail.com
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/02/ministerio-da-saude-confirma-mais-dois-casos-da-omicron-no-pais-ao-todo-sao-5.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/02/ministerio-da-saude-confirma-mais-dois-casos-da-omicron-no-pais-ao-todo-sao-5.ghtml
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2021/12/02/levantamento-do-indice-rapido-de-infestacao-do-aedes-aegypti-em-nova-serrana-aponta-risco-de-surto-com-resultado-de-51percent.ghtml
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2021/12/02/levantamento-do-indice-rapido-de-infestacao-do-aedes-aegypti-em-nova-serrana-aponta-risco-de-surto-com-resultado-de-51percent.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/11/30/jovem-yanomami-gravida-e-em-estado-grave-de-malaria-morre-em-trabalho-de-parto.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/11/30/jovem-yanomami-gravida-e-em-estado-grave-de-malaria-morre-em-trabalho-de-parto.ghtml


 

________________________________________________________________________________________________________ 
Palácio das Campinas (Paço Municipal) - Avenida do Cerrado, 999, Bloco D, 1º andar- Park Lozandes, Goiânia-GO 

Fone: (62)3524-3389 e 3524-3381 - Dias úteis das 7:00 às 19:00 - Plantão CIEVS: 99689-7470 - Noturno, finais de semana e feriados. - E-mail: 
cievsgoiania@gmail.com 

Superintendência de Vigilância em Saúde 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis 

Centro de informações Estratégicas e Vigilância em Saúde 

 
 
 
 

Goiânia reduz casos de Aids e HIV na última década, aponta Secretaria de Saúde 
 

Em 2020, 131 pessoas foram diagnosticadas com Aids. Em 2011, 365 pessoas receberam o diagnóstico positivo. Já 
para HIV, 446 pessoas foram diagnosticadas em 2020. 

 
Durante a abertura do Dia D do Dezembro Vermelho, mês em referência Mundial de Luta Contra a 
Aids, o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, apresentou os dados do cenário 
epidemiológico da infecção pela Aids e HIV em Goiânia entre 2011 e 2020. Conforme o documento, o 
ano passado teve a menor quantidade de diagnósticos positivos de Aids da última década. Já para HIV, 
o número de casos não era baixo desde 2014. 
 
Em 2020, 131 pessoas foram diagnosticadas com Aids. Em 2011, 365 pessoas receberam o diagnóstico 
positivo. Já para HIV, 446 pessoas foram diagnosticadas em 2020. “A última vez que o dado tinha sido 
menor foi em 2014, quando foram diagnosticadas 446 pessoas. De lá para cá os números estavam altos, 
como 634, em 2015; 706, em 2016; 668, em 2017; 642, em 2018 e 547, em 2019”, citou Durval. 
 
“Neste mês, em virtude do Dezembro Vermelho, as ações da pasta são mais frequentes, mas a SMS 
mantém as campanhas educativas durante todo o ano, com testagens diárias nas nossas unidades de 
saúde, além da distribuição de preservativos em diversas ações da própria secretaria e também de 
parceiros”, citou o secretário. No caso do Dia D, as testagens ocorrem até às 17h no Paço Municipal. 
“Além do teste de HIV, estamos oferecendo testagem para sífilis e hepatites B e C”, pontuou. 
 
Disponível na íntegra em: Goiânia reduz casos de Aids e HIV na última década, aponta Secretaria de 
Saúde (radiobandeirantesgoiania.com.br) 
 

Goiânia terá vacinação itinerante contra covid-19; veja datas e locais 
 

Goiânia - O programa "VacinAção", lançado nesta sexta-feira (3/12) pela Prefeitura de Goiânia, em 
parceria com o setor produtivo, vai promover vacinação contra a covid-19 itinerante a partir deste 
sábado (4). A meta é aumentar a imunização dos moradores da capital. 
  
Os imunizantes serão levados por vans para as praças, terminais de ônibus e centros comerciais de rua 
com grande circulação de pessoas como a 44, shoppings e grandes empresas. 
  
Segundo a prefeitura, a ação coincide com um cenário de possível quarta onda da pandemia de covid-
19 em meio à nova variante Ômicron. “Goiânia não tem nenhum caso com essa nova variante. Mas, em 
meio a uma preocupação mundial, com o aumento de infecções em diversos países, a imunização com 
segunda e terceira doses se torna ainda mais importante”, enfatiza o secretário de Saúde, Durval 
Pedroso.   

Confira o cronograma da vacinação itinerante em Goiânia:   
 

Notícias Municipais 
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Disponível na íntegra em: Goiânia terá vacinação intinerante contra covid-19; veja datas e locais - 
@aredacao 

 
Alerta: Goiânia identifica casos de síndrome “mão-pé-boca” em crianças 

 
Essa síndrome é uma infecção viral causada pelo Coxsackie. A maior parte dos casos ocorre entre 
pessoas com menos de 6 anos de idade. A doença é benigna, mas é altamente contagiosa e causa 
desconforto nos pequenos. 
 
Os principais sintomas da síndrome são lesões na mucosa oral e erupções em mãos, pés e boca. Vem 

justamente dos locais preferenciais das lesões a 
definição popular da doença: síndrome mão-pé-boca. 
 
Também podem ocorrer febre e prostração, 
irritabilidade, mal-estar, náusea, vômito e diarreia, 
segundo a Vigilância Epidemiológica de Goiânia. 
 
A transmissão da síndrome mão-pé-boca ocorre por 
gotículas contendo o vírus, como saliva, muco nasal e 
fezes. O líquido que sai das erupções na pele também é 
contagioso. 

 
Disponível na íntegra em: Alerta: Goiânia identifica casos de síndrome "mão-pé-boca" em crianças 
(metropoles.com) 

 
 
 
 

Grande Goiânia está sob alerta de perigo de tempestades violentas 
 

Alertas de Desastres -Goiânia  
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Previsão inclui ventos intensos (60-100 km/h), queda de granizo e descargas elétricas 
 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu 
nesta 3ª feira (30) um alerta de perigo sobre tempestades 
para Goiânia, Aparecida de Goiânia e mais de uma 
centena de cidades. 
De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 30 
e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. 
Também são previstos ventos intensos (60-100 km/h) e 
queda de granizo. 
Com isso, são agravados os riscos de descargas elétricas, 
apagão, estragos em plantações, queda de árvores e 
alagamentos. 
 
 

Disponível na íntegra em: Grande Goiânia está sob alerta de perigo de tempestades violentas 
(folhaz.com.br) 
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