
 

________________________________________________________________________________________________________ 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hong Kong ordena abate de hamsters após Covid-19 contaminar animais de 

estimação 
 

Um surto de casos da variante Delta foi ligado a um funcionário de um pet shop, onde 11 hamsters testaram positivo 
para a doença 

Hong Kong ordenou o abate de 2 mil hamsters nesta terça-feira (18) e alertou os donos de “pets” para 
não beijar os animais após um novo surto de casos de Covid-19 ser rastreado em um pet shop. O surto 

de casos da variante Delta em humanos ligados a um 
funcionário da loja levou à testagem de centenas de 
animais, com 11 hamsters recebendo o diagnóstico 
positivo. 
Isso trouxe uma repressão a roedores de estimação em 
Hong Kong, governada pela China, que segue a política 
do continente de tolerância zero à Covid-19, mesmo 
com grande parte do mundo mudando para a 
abordagem de viver com o vírus. 

 
Disponível na íntegra em: Hong Kong ordena abate de hamsters após Covid-19 contaminar animais de 
estimação | CNN Brasil 

 
Peru pede ajuda internacional para conter vazamento de petróleo 

 
Correntes marinhas espalharam 6 mil barris ao longo da costa a mais de 40 quilômetros da refinaria 

 
O governo do Peru pediu neste domingo (23) ajuda internacional para conter um vazamento de 6 mil 
barris de petróleo no litoral. O óleo foi lançado ao mar quando um petroleiro descarregava na refinaria 
La Pampilla, localizada 30 quilômetros ao norte de Lima. O desastre foi resultado da violência das 
ondas que atingiram a costa peruana após o tsunami causado pela erupção de um vulcão no arquipélago 

de Tonga, no Oceano Pacífico. 
 
No sábado (22), o Peru declarou emergência ambiental 
por 90 dias úteis para realizar "trabalhos de 
recuperação" na área atingida e mitigar os danos. O 
incidente deixou pássaros mortos flutuando no mar, 
cobertos de óleo nas rochas, incapazes de voar, e os 
pescadores sem poder trabalhar. 
 

 
Disponível na íntegra em: Peru pede ajuda internacional para conter vazamento de petróleo | GZH 
(clicrbs.com.br) 

Rumores internacionais  

Clipping CIEVS Goiânia n° 04, SE n° 04, período de 23/01/2022 a 29/01/2022 

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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Infecções por superbactérias levaram à morte de 1,2 milhão de pessoas em 2019 
 
Resistência aos medicamentos também foi associada a cerca de 4,95 milhões de óbitos em todo o mundo no mesmo período 
 
O aumento no número de bactérias resistentes aos medicamentos, chamadas popularmente de 
superbactérias, coloca em risco a saúde de humanos e de animais e é uma das maiores ameaças à saúde 
global atualmente. O problema está associado diretamente ao uso excessivo e incorreto dos fármacos 
disponíveis para o tratamento de infecções. 
 
Um amplo estudo global, publicado no periódico científico Lancet, revelou que cerca de 1,2 milhão de 
pessoas morreram em 2019 devido a infecções bacterianas resistentes aos antibióticos. O número de 

óbitos é superior ao de doenças como Aids ou malária. 
 
A análise, que considerou dados 204 países e territórios, 
aponta que a resistência se tornou uma das principais 
causas de morte no mundo. De acordo com o estudo, 
os óbitos têm sido causados por infecções comuns e 
tratáveis, como doenças respiratórias e da corrente 
sanguínea decorrentes da resistência ao tratamento que 
as bactérias adquiriram. 
 

.Disponível na íntegra em: Infecções por superbactérias levaram à morte de 1,2 milhão de pessoas em 
2019 | CNN Brasil 

 

 

Surto de leptospirose atinge bairro de Nova York 
 

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

 
Um surto de leptospirose foi confirmado na região hipster de Williamsburg, no bairro do Brooklyn, em 
Nova York. Por enquanto, ainda não foram confirmados casos em humanos, apenas em cachorros. 
Segundo o conselho da cidade de Nova York, dois cães morreram da doença, mas o número pode 
chegar a quatro. 
 
Alguns tutores têm associado o início do surto a uma corrida de cachorros em um parque no Brooklyn. 
Um treinador de cães do bairro, conhecido como Dakarrie, resolveu compartilhar a experiência de 
perder um de seus cães, o buldogue francês Oreo, que foi uma das vítimas do surto de leptospirose. 
 
Disponível na íntegra em: Surto de leptospirose atinge bairro de Nova York - Olhar Digital 
 
 

Israel mantém 4ª dose de vacina e vê onda da Ômicron perder força 
 

Segundo estudo, quarta dose aumenta anticorpos 
 

Israel continuará a oferecer uma quarta dose de vacina contra a covid-19, apesar das descobertas 
preliminares de que ela não é suficiente para prevenir as infecções pela variante Ômicron do 
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coronavírus. Representante do Ministério da Saúde do país disse hoje (18) que os contágios provocados 
pela cepa diminuirão em uma semana. País mais rápido a iniciar campanha de vacinação há um ano, 
Israel, no mês passado, começou a quarta dose da vacina - conhecida como segundo reforço - aos 
grupos mais vulneráveis e de alto risco. O país tem adiado a expansão da oferta para a população em 
geral. Estudo preliminar, publicado pelo Sheba Medical Center de Israel nessa segunda-feira (17), 

constatou que a quarta dose aumenta os anticorpos para níveis ainda mais altos do que a terceira, mas 

"provavelmente" não o suficiente para afastar a altamente transmissível Ômicron. 
 
Disponível na íntegra em: Israel mantém 4ª dose de vacina e vê onda da Ômicron perder força | 
Agência Brasil (ebc.com.br) 

 
Mais de 200 mil pintainhos abatidos nos Países Baixos para travar surto de gripe 

aviária 
 

Até ao momento, pelo menos 20 quintas foram afetadas e centenas de milhares de aves foram abatidas por funcionários 
da Autoridade Nacional de Segurança Alimentar (NFSA) 

 
Mais de 200 mil pintainhos abatidos nos Países Baixos para travar surto de gripe aviária 

Até ao momento, pelo menos 20 quintas foram 
afetadas e centenas de milhares de aves foram abatidas 
por funcionários da Autoridade Nacional de Segurança 
Alimentar (NFSA) 
 
As autoridades dos Países Baixos abateram hoje mais 
de 200.000 pintainhos em duas quintas atingidas com 
focos de gripe aviária, num momento em que vários 
países europeus lutam contra um surto de uma variante 
altamente contagiosa do vírus. 
 

Disponível na íntegra em: Mais de 200 mil pintainhos abatidos nos Países Baixos para travar surto de 
gripe aviária - Expresso 
 

China suspende lockdown em Xi’an antes do início dos Jogos de Inverno 
 

Com a decisão, as restrições às viagens foram flexibilizadas e as empresas estão autorizadas a retomar a maior parte das 
operações em Xi’an 

 
As autoridades da China suspenderam nesta segunda-feira um lockdown que durou pouco mais de um 
mês na cidade de Xi’an. O anúncio foi feito enquanto o país tenta conter a propagação da variante 
ômicron do coronavírus em outras regiões, faltando pouco mais de uma semana para o início dos Jogos 
Olímpicos de Inverno de Pequim. 
Com a decisão de hoje, as restrições às viagens foram flexibilizadas e as empresas estão autorizadas a 
retomar a maior parte das operações em Xi’an. No fim de semana, as autoridades já haviam autorizado 
a retomada dos voos comerciais para a cidade, de 13 milhões de habitantes, que viveu um dos mais 
severos lockdowns adotados pela China desde o início da pandemia 
 
Disponível na íntegra em: China suspende lockdown em Xi’an antes do início dos Jogos de Inverno | 
Internacional e Commodities | Valor Investe (globo.com) 
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Flurona: DF tem 886 casos da infecção dupla de gripe e covid-19 

 
Secretaria informou que a capital registrou, em 2022, 15.806 de influenza, sendo 226 da H3N2 

 
 

Nesta quinta-feira (20/1), o Distrito Federal chegou a 886 casos da infecção dupla por gripe e covid-19, 
conhecida como flurona. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde durante coletiva realizada 

na sede da pasta. Além disso, a pasta revelou que a 
capital tem, em 2022, o registro de 15.806 casos de 
influenza A, sendo 226 subtipados como H3N2.  
Os dados são do Sistema de Informação de Vigilância 
Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe). Segundo os 
gestores da pasta, tanto para gripe quanto para a covid-
19, as medidas de prevenção são as mesmas. "É 
importante a gente reforçar que as pessoas continuem 
usando máscaras, higienizando as mãos", disse Fabiano 
dos Anjos, diretor de Vigilância Epidemiológica. 
 

Disponível na íntegra em: Flurona: DF tem 886 casos da infecção dupla de gripe e covid-19 
(correiobraziliense.com.br) 

 

“Surto” de muriçoca incomoda população em São Luís 
 

Em qualquer espaço, aberto ou fechado, a presença desses insetos tem se tornado inconveniente. 
 

Essas são só algumas das publicações que tem sido postadas nas redes sociais sobre a infestação de 
muriçocas, ou pernilongos, como queiram, nos últimos dias em São Luís. 
 

“Em São Luís, como se não bastasse a gripe e a Covid, tá 
rolando surto de muriçoca”, postou @JeanePires. Sim, se 
você ainda não foi picado por algum mosquito desse tipo, 
você poe ser considerado um (a) felizardo (a). Nas rodas 
de conversa esse tem sido um assunto comum. 
 
Em qualquer espaço, aberto ou fechado, a presença 
desses insetos tem se tornado inconveniente, pelo 
barulho, pela dor da picada e pela marca que deixa em 
algumas pessoas com maior sensibilidade na pele. 

 
Disponível na íntegra em: “Surto” de muriçoca incomoda população em São Luís | O Imparcial 
 

Estudo genético mostra que infecção da sífilis está de volta 
 

Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde revela que um total de 64.301 casos de sífilis adquirida foi registrado no 
primeiro semestre de 2021. Pesquisadores descobriram duas linhagens da infecção e as duas estão circulando 

atualmente em 12 países 

Rumores nacionais  
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Durante décadas, a infecção sexualmente transmissível (IST) silenciosa e sistêmica da Sífilis diminui nos 
anos 1980 e 1990. Isto ocorreu em decorrência, em parte, das práticas sexuais mais seguras na esteira da 
epidemia de HIV/Aids. Porém, recentemente, no Brasil, o número de casos desta IST parece aumentar. 
Segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde (MS), cerca de 64.300 casos foram registrados no 
Brasil somente no primeiro semestre de 2021. O número é 16 vezes maior do que em todo o ano de 

2010, quando 3.936 pessoas foram diagnosticadas com 
a doença. 
 
Em um levantamento realizado pela CNN Brasil, 
mostrou que o Centro-Oeste aparece com 7% dos 
casos totais de todo país, sendo a última do ranking. 
Desta forma, o Centro-Oeste segue o Sudeste que 
representa cerca de 45% dos casos, em seguida, 
aparecem o Sul (22%), Nordeste (16,5%), Norte com 
8%. 

Disponível na íntegra em: Estudo genético mostra que infecção da sífilis está de volta - Jornal Opção 

(jornalopcao.com.br) 
 

Dengue deixa o DF em alerta: 6 regiões terão reforço no combate à doença 
 

Lagos Sul e Norte, Park Way, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã apresentaram altos índices de infestação do mosquito 

 
Só na primeira quinzena do mês de janeiro a Subsecretaria de Vigilância em Saúde recebeu cerca de 800 
notificações de prováveis casos de dengue no Distrito Federal. Com isso, o combate ao mosquito Aedes 
aegypti será intensificado, a partir desta semana, em diversas regiões administrativas. 
 
A subsecretaria realizou um levantamento mensal que identificou seis regiões do DF com altos índices 
de infestação do mosquito, nos lagos Sul e Norte, Park Way, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã. Essas 
regiões receberão, esta semana, a ação do fumacê e a visita de técnicos da Diretoria de Vigilância 
Ambiental (Dival). 
 

Disponível na íntegra em: Dengue deixa o DF em alerta: 6 regiões terão reforço no combate à 

doença (correiobraziliense.com.br) 
 

Rio de Janeiro adia desfile das escolas de samba para abril 
 

Rio de Janeiro adia desfile das escolas de samba para abril 
 
Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, que deveriam acontecer no fim de 
fevereiro, foram adiados para abril, devido à nova onda de infecções por covid-19 no país, informaram 
autoridades nesta sexta-feira (21). 
Em nota conjunta, as prefeituras do Rio e de São Paulo anunciaram que, "sob a orientação de seus 
secretários de Saúde, optaram por adiar a realização dos desfiles das Escolas de Samba para o fim de 
semana do feriado de Tiradentes", em abril, "em respeito ao atual quadro da pandemia de covid-19 no 
Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas". 
 

Disponível na íntegra em: Rio de Janeiro adia desfile das escolas de samba para abril - Internacional 

- Estado de Minas 
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Em 24 horas, Brasil registrou mais 135.080 casos de covid-19 
 

Total de óbitos chegou a 296 no mesmo período 

 
Em 24 horas, o Brasil registrou mais 135.080 casos de covid-19. Desde o início da pandemia, o 
país  tem 24.044.255 casos de covid-19 acumulados.  
Ainda há 1.571.613 casos em acompanhamento, de pessoas que tiveram o quadro de covid-19 
confirmado. 
Os dados compilados pelas secretarias e pelo Ministério da Saúde apontam 623.097 mortes em 
decorrência de complicações da covid-19. Em 24 horas, foram confirmados 296 óbitos. 
No total, foram 21.849.545 pessoas recuperadas, o que representa 90,9% dos casos. 
 

Disponível na íntegra em: Em 24 horas, o Brasil registrou mais 135.080 casos de covid-19 | Agência 

Brasil (ebc.com.br) 
 
 
 

 
Confira os locais de atendimento da van da VacinAção nesta semana 

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

Decreto a ser publicado 
 
O atendimento da van da VacinAção avança e nesta semana, de segunda (24/1) a sexta-feira (28/1), a 
ação itinerante percorre as regiões Norte, Oeste, Sul, Campinas/Centro e Sudoeste de Goiânia. Hoje, as 

pessoas que passam pela Feira do Balneário Meia Ponte 
podem procurar a unidade móvel para receber a 1ª, 2ª ou 
a dose de reforço das vacinas contra a Covid-19. O 
atendimento ao público durante a semana é das 8h às 
17h. 
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, comemora os 
resultados da ação itinerante, que visa realizar buscas 
ativas para que as pessoas se imunizem. “Já atingimos a 
marca de 30 mil doses aplicadas na van da VacinAção”, 
pontua o prefeito, revelando que enquanto for preciso, o 
trabalho móvel de imunização vai continuar na capital. 
 

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

Opção (jornalopcao.com.br) 

 
Fiocruz coloca Goiânia entre os pontos de atenção de dengue no Brasil 

 
Indicadores do InfoDengue apontam que há tendência de expansão da dengue em parte de São Paulo, Palmas, Distrito 
Federal, Bahia, Santa Catarina e do Ceará. Só neste início de ano foram 596 casos confirmados da doença em Goiânia 

 
Goiânia é uma das cidades que encontram-se atualmente em situação de atenção quanto à incidência de 
casos de dengue, segundo as fundações Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Getulio Vargas (FGV). Além da 
Capital de Goiás, os indicadores do InfoDengue, sistema de monitoramento de arboviroses 
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desenvolvido por pesquisadores das duas instituições, apontam que há tendência de expansão da 
atividade da dengue em parte de São Paulo, Palmas, Distrito Federal, Bahia, Santa Catarina e do Ceará. 
 “Desde o início da pandemia vimos uma redução acentuada nos casos de dengue em Goiânia, mas no 

final do ano passado houve um aumento considerável e 
preocupante. O ano de 2021 fechou com 11.173 
notificações e um óbito. Temos que evitar que esses 
números continuem crescendo, para isso, precisamos da 
cooperação de todos”, alerta o secretário de Saúde de 
Goiânia, Durval Pedroso. Apenas neste início de ano 
foram 596 casos confirmados da doença em Goiânia. 
No Estado, o número alcança a casa dos 11 mil casos e 
já houve uma morte confirmada. 
 

.  Disponível na íntegra em: Fiocruz coloca Goiânia entre os pontos de atenção de dengue no Brasil - 

Jornal Opção (jornalopcao.com.br) 
 

 
 
 

Defesa Civil, Amma e Seinfra monitoram terreno na Rua da Mantiqueira 
 
Após análise prévia do talude, nesta quinta-feira (20/1), 
o coordenador executivo da COMPDEC, GCM 
Robledo, acionou equipes técnicas da Amma e Seinfra 
para estudos mais aprofundados do local, com o 
objetivo de verificar qual o grau de risco no local, que 
segue monitorado. 
 “Compartilhamos os riscos envolvendo a possibilidade 
de um rompimento do talude vistoriado com a 
comunidade local. Também tomaremos todas as 
medidas preventivas para minimizar os riscos e ampliar a 
segurança do local”, disse Robledo. 
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