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Ômicron propaga-se pelo mundo em ritmo sem precedentes, alerta OMS 
 

Vários países retomaram medidas restritivas 
 
A nova variante do coronavírus, a Ômicron, já está presente em 77 países e a alastrar-se a um ritmo sem 
precedentes. O alerta é da Organização Mundial da Saúde (OMS). Vários países começam a adotar 
medidas mais restritivas para conter o aumento de infecções. 

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de 
Doenças (ECDC) considerou hoje que a Ômicron, 
nova variante do vírus SARS-CoV-2, representa risco 
"muito elevado" e exige medidas "urgentes e fortes", de 
modo a proteger os sistemas de saúde. Numa avaliação 
de risco atualizada e divulgada nesta quarta-feira, o 
ECDC diz que a Ômicron deverá suceder a Delta 
como a variante dominante na União Europeia (UE) no 
início de 2022. Já se assiste à transmissão comunitária 
dentro da Europa, e os dados preliminares disponíveis 

não descartam "uma redução significativa da eficácia das vacinas" contra essa estirpe. Desse modo, e 
porque os países da UE ainda enfrentam o impacto severo da variante Delta, "um novo aumento das 
hospitalizações poderá rapidamente sobrecarregar os sistemas de saúde".  
 
Disponível na íntegra em: Ômicron propaga-se pelo mundo em ritmo sem precedentes, alerta OMS | 
Agência Brasil (ebc.com.br) 

 
República Democrática do Congo declara fim do 13º surto de ebola 

 
República Democrática do Congo declara fim do 13º surto de ebola 

 
A República Democrática do Congo (RDCongo) declarou hoje (16) o fim do 13º surto de ebola no país, 
que começou no dia 8 de outubro e causou seis mortes na província do nordeste do Kivu do Norte.  

O surto terminou 42 dias após o último doente positivo 
ter registrado, pela primeira vez, resultados negativos e 
não ter aparecido nenhum novo caso desde então, de 
acordo com a direção regional da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) na África. 
Neste surto que chega ao fim, foram notificados 11 
casos (oito confirmados e três prováveis) e seis mortes 
na província do Kivu Norte, na mesma onde ocorreu o 
de 2018, que durou dois anos. 
Em comunicado, a diretora regional da OMS para a 

Rumores internacionais  

Clipping CIEVS Goiânia n° 13 no período de 20/12/2021 a 03/01/2021 

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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África, Matshidiso Moeti, disse que, durante essa última fase, o país aplicou "lições cruciais" aprendidas 
em emergências anteriores. 
"A RDCongo foi capaz de limitar a propagação da doença e salvar vidas. As principais lições estão 
sendo aprendidas e aplicadas com a experiência adquirida em cada fase", acrescentou 
 
Disponível na íntegra em: República Democrática do Congo declara fim do 13º surto de ebola | 
Agência Brasil (ebc.com.br) 
 

Bulgária tem surto de gripe aviária em granja de patos 
 

 
SOFIA (Reuters) – Autoridade veterinárias da Bulgária vão sacrificar mais de 7 mil patos na vila de 
Malak Dol, no sul do país, depois da ocorrência de um surto de gripe aviária detectado em uma granja 
local, afirmou agência de saúde alimentar do país neste sábado. 
A agência afirmou que a granja foi contaminada pela altamente patogênica influenza aviária tipo A. 
Formas graves da influenza aviária, comumente chamada de gripe aviária, se espalharam pela Europa e 
Ásia nas últimas semanas. Na França, oito surtos ocorreram em fazendas, com os últimos sete casos 
ocorrendo no norte do país. 
Gripe aviária geralmente é fatal para aves. Ela não é transmitida por alimentos, embora alguns casos em 
humanos da doença elevaram preocupações entre epidemiologistas. 
 

Disponível na íntegra em: Bulgária tem surto de gripe aviária em granja de patos - 6 Minutos 

(uol.com.br) 

 

 

Covid-19: Quênia confirma surto de gripe A em plena pandemia 
 

As autoridades sanitárias quenianas confirmaram hoje um surto do vírus da gripe A, em plena pandemia de covid-19 e 
após a detecção dos primeiros casos da nova variante Ômicron na quarta-feira. 

 
No mês passado, tivemos muitas crianças com gripe, febre alta e dor de garganta", disse o diretor de 
Saúde Pública de Kisumu (oeste do país), Frederick Oluoch, citado pela imprensa local. 
Depois de as autoridades locais terem dado o alarme, o Instituto de Pesquisa Médica do Quénia 
(KEMRI, na sigla em inglês) efetuaram um estudo em setembro e novembro que finalmente confirmou 
o surto de gripe A. 

O estudo baseou-se na análise de 36 amostras -- 
recolhidas de crianças entre os 3 e 14 anos -, quatro das 
quais deram positivo para gripe A. 
"Isso significa que o vírus está a circular entre a 
população e as crianças podem estar a contagiar os 
adultos", explicou Oluoch. 
O Hospital Nacional Kenyatta, em Nairobi, o maior 
centro médico público do Quénia, oferece vacinas 
gratuitas para combater a gripe A, que é mais grave do 

que a sazonal, pois é relativamente nova, tendo surgido em 2009 e o corpo humano não produz 
anticorpos de forma natural. 
 
Disponível na íntegra em: Covid-19: Quénia confirma surto de gripe A em plena pandemia 
(noticiasaominuto.com) 
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No ritmo atual, África só vacinará 70% da população contra a covid em 2024 

 
“No ritmo atual, a OMS calcula que terá que esperar até maio de 2022 para que haja uma cobertura de 
40% da população vacinada na África e 70% em agosto de 2024”, indicou a OMS-África em um 
comunicado. 

 
“Mas podemos salvar muitas vidas ainda se acelerarmos 
o ritmo da vacinação no início de 2022”, afirmou sua 
diretora, Matshidiso Moeti.  
 
A OMS-África também destacou que durante a semana 
passada registrou um aumento de 83% de novos casos 
de covid-19, causado pela variante Ômicron, detectada 
pela primeira vez na África do Sul em 24 de novembro. 
 

 
Disponível na íntegra em: No ritmo atual, África só vacinará 70% da população contra a covid em 2024 
- ISTOÉ DINHEIRO (istoedinheiro.com.br) 
 
OMS investiga doença misteriosa que matou 89 pessoas no Sudão do Sul 
 
A região onde ocorreram os óbitos foi afetada por enchentes. Testes preliminares descartaram a possibilidade de mortes por 

cólera 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) investiga uma doença misteriosa que pode ter provocado a 
morte de 89 pessoas na cidade de Fangak, no estado de Jonglei, no Sudão do Sul. A região é uma das 
mais atingidas por recentes inundações provocadas por chuvas torrenciais. 
 

Uma equipe de cientistas especializados em emergências 
foi enviada à cidade para tentar descobrir o que está 
acontecendo. Testes preliminares descartaram a 
possibilidade de as mortes terem sido por cólera, 
infecção bacteriana. 
 
“Decidimos enviar uma equipe de resposta rápida para 
fazer uma avaliação de risco e investigação. Eles irão 
coletar amostras dos doentes. Por enquanto, 
provisoriamente, o número que obtivemos foi que 
houve 89 mortes”, disse a porta-voz da OMS, Sheila 

Baya, à BBC.. 
 
Disponível na íntegra em: OMS investiga doença misteriosa que matou 89 pessoas no Sudão do Sul 
(metropoles.com) 
 

Com surto de covid-19 entre jogadores, NBA adia mais cinco jogos 
 

Outros dois jogos, que aconteceriam no início da semana, também foram adiados: Orlando Magic x 
Toronto Raptors e Brooklyn Nets x Washington Wizards. 
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Alguns jogadores, como Enes Kanter, foram a público pedir o adiamento da temporada. Os jogos da 
NBA costumam ser postergados quando um time não tem pelo menos oito jogadores disponíveis para 
entrar em quadra, caso dos Cavaliers. 
A liga, inclusive, já havia adiado os jogos do Chicago Bulls, que enfrenta um surto de covid-19 no seu 
elenco, com 10 jogadores contaminados, além de membros da comissão técnica. Esta foi a primeira vez 
que a NBA adiou uma partida na atual temporada. 
 
Disponível na íntegra em: Com surto de covid-19 entre jogadores, NBA adia mais cinco jogos - ISTOÉ 
Independente (istoe.com.br) 
 

Paris cancela festa de Réveillon e teme aumento de casos de COVID-19 
 

A possibilidade de uma explosão de casos de Covid por causa da variante Ômicron fez com que o governo francês 
implementasse novas medidas de restrição 

 
 

A Prefeitura de Paris confirmou neste sábado, 19, que 
não haverá mais apresentações de fogos de artifício e 
shows que estavam previstos para o Réveillon na 
avenida Champs Elysées. 
 “Diante do recrudescimento da pandemia e dos novos 
anúncios do governo, a prefeitura lamenta ter de 
cancelar todas as festas previstas na Champs Elysées 
em 31 de dezembro”, diz comunicado da prefeitura. 
“Não haverá fogos de artifício e, lamentavelmente, os 
DJs não poderão tocar neste ano.” 
A possibilidade de uma explosão de casos de Covid 
por causa da variante Ômicron fez com que o governo 
francês implementasse novas medidas de restrição. 

 
Disponível na íntegra em: Paris cancela festa de Réveillon e teme aumento de casos de COVID-19 - 
Focus.jor | O que importa primeiro 
 

 
 
 

Influenza H3N2: o que explica o aumento dos casos de gripe no Brasil 
 

Até o momento, três capitais têm surto de gripe; Rio de Janeiro enfrenta situação de epidemia da doença 
 
Grandes centros urbanos do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, apresentaram uma alta 
incidência de casos de gripe nas últimas semanas. O vírus Influenza, causador da doença, tem uma 
característica sazonal: ele circula durante o ano todo, nas diversas regiões do mundo, com predomínio 
nos meses do outono e inverno. 
O aumento dos casos durante o mês de dezembro no país é um fenômeno incomum, que pode estar 
associado à baixa cobertura vacinal contra a gripe, à flexibilização das medidas de restrição adotadas 
como prevenção à Covid-19 e ao relaxamento da etiqueta respiratória, que inclui o uso de máscaras, a 
higienização das mãos e o distanciamento social. 

Rumores nacionais  
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“As campanhas foram centralizadas para a vacinação 
contra a Covid-19. Tivemos as campanhas de influenza, 
mas a adesão à vacina da gripe foi pequena. Quando há 
uma baixa adesão, também há um nível mais baixo de 
proteção”, afirma o médico infectologista Álvaro 
Furtado, do Hospital das Clínicas da Universidade de 
São Paulo (USP). 
 
 

 

Disponível na íntegra em: Influenza H3N2: o que explica o aumento dos casos de gripe no Brasil | 

CNN Brasil 

 
 

Casos de chikungunya disparam e acendem alerta de nova epidemia no Brasil 
 

De acordo com o último boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde, os casos de 
chikungunya aumentaram 31% no Brasil na comparação entre 2020 e 2021.Até o dia 4 de dezembro 
deste ano, foram registrados 93,4 mil casos prováveis da doença, causada por um vírus e transmitida 
pela picada do mosquito Aedes aegypti. 

 
A região Nordeste segue como a mais afetada, com 
uma incidência de 111,7 casos a cada 100 mil 
habitantes. Mas chama a atenção também o aumento 
de afetados em outras partes do país, como o Sudeste, 
que reportou 29,1 casos por 100 mil indivíduos. Só em 
São Paulo, o número de afetados por chikungunya 
saltou de 281 em 2020 para 18,2 mil em 2021, o que 
representa um aumento de mais de 6.000%.A título de 
comparação, as outras duas enfermidades que também 

dependem da ação deste mesmo mosquito tiveram uma queda: o número de pacientes com dengue caiu 
45,7%, enquanto o de zika se reduziu em 15,4% no mesmo período analisado. 
 
Disponível na íntegra em: Casos de chikungunya disparam e acendem alerta de nova epidemia no Brasil 
- BBC News Brasil 
 
 

Barra do Garças está em alerta após dois óbitos por dengue hemorrágica e 101 
casos em 45 dias 

A Secretaria de Saúde pede a colaboração da comunidade limpando os quintais e terrenos. Uma força-tarefa está sendo 
realizada com recolhimento de entulhos nos bairros e notificação de donos de lotes sujos denunciados 

 
O município de Barra do Garças está em alerta após a confirmação de duas mortes causadas pela 
dengue hemorrágica. A primeira já foi confirmada através de exame do estado e a outra morte está 
sendo averiguada.  
As notificações em Barra do Garças foram feitas nos meses de novembro e dezembro, dois óbitos por 
dengue hemorrágica, sendo as duas vítimas do sexo masculino de 25 e 46 anos, residentes dos bairros 
Nova Barra Norte e Nova Barra do Garças. De acordo com balanço realizado na última quarta-feira 
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(15/12), Barra do Garças registrou cerca de 101 casos de dengue nos últimos 45 dias, de acordo com o 
levantamento do Ministério da Saúde 
 
Disponível na íntegra em: Barra do Garças está em alerta após dois óbitos por dengue hemorrágica e 
101 casos em 45 dias - Araguaia Notícia (araguaianoticia.com.br) 
 
 
 
 

Goiânia reduz para quatro meses prazo de dose de reforço contra a covid 
 

 
Após a recomendação do Ministério da Saúde, Goiânia reduziu de cinco para quatro meses o intervalo 
entre a segunda dose da vacina contra a covid-19 e a dose de reforço. O anúncio foi feito na manhã 
desta segunda-feira (20). A medida, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), é efetiva a partir 
desta tarde. 
Goiânia tem 67 postos fixos para imunização. Todos eles vão oferecer a dose extra para quem já 
completou o esquema vacinal dentro desse prazo. Além disso, há as vans disponibilizadas pela SMS que 
levam a vacina ao cidadão; veja os locais. 
 “Completar o esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço, que agora estamos antecipando o 
intervalo, é de extrema importância para reduzir a transmissão das variantes existentes”, disse o 

secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso. 
acrescentado que as vans da VacinAção, que hoje estão 
na Paróquia Nossa Senhora Assunção, no setor Itatiaia, 
também disponibilizam a dose de reforço ao público. 
Para se imunizar, é necessário apresentar o comprovante 
de vacinação e um documento de identificação com foto. 
As pessoas que não possuem o documento precisam 
aguardar o retorno do aplicativo do Ministério da Saúde, 
o CenecteSUS, para receber a aplicação da vacina, uma 
vez que sem qualquer comprovação não é possível 
certificar a validação da última dose recebida. 

 
Disponível na íntegra em: Goiânia reduz para quatro meses prazo de dose de reforço contra a covid 
(diariodegoias.com.br) 
 

 
 
 
 

Quinze capitais estão sob alerta de chuva forte neste sábado 
 

Despedida da primavera tem céu nublado e possibilidade de chuva em grande parte do Brasil – algumas cidades estão 
sujeitas a temporais mais agressivos 

 
O último fim de semana da primavera chega chuvoso em boa parte do Brasil neste sábado (18). 
Segundo o Climatempo, ao menos quinze capitais estão sob alerta de chuvas fortes e diversas regiões 
do país podem registrar a ocorrência de temporais. 
As chuvas fortes estão previstas em Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, 

Alertas de Desastres -Goiânia  

 

Rumores Goiânia  
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Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá, Palmas, São Luís e Teresina. 
 
Disponível na íntegra em: Quinze capitais estão sob alerta de chuva forte neste sábado | CNN Brasil 
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