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Surto de dengue em Timor-Leste com mais casos e mortes do que em 2021 
 

O surto de dengue que está a afetar Timor-Leste já causou só este mês praticamente tantas mortes como no conjunto dos 
dois últimos anos e com mais casos do que os registados em todo o ano de 2021. 
 
Dados do Ministério da Saúde atualizados hoje indicam que desde 01 de janeiro se registaram 18 
mortes devido à febre dengue em todo o país, com um total de 1.035 casos, enquanto em todo o ano 
passado houve 11 mortes e 901 casos. 

Em 2020 registaram-se 1.451 casos com 10 mortes, 
sendo que a taxa de mortalidade, que mede a 
percentagem de mortes por casos de doença é de 1,7, 
comparativamente com os 1,2 de 2021 e os 0,7 de 2020. 
A maior fatia dos casos, quase 700, registam-se em Díli 
com cerca de metades desses na zona de Dom Aleixo. 
Os dados mostram que continuam a ser os menores de 
14 anos a ser os mais afetados, com 316 casos entre 
crianças dos 05 aos 14, 284 entre crianças de 01 a 04 
anos e 50 entre menores de um ano. 

 

Disponível na íntegra em: Surto de dengue em Timor-Leste com mais casos e mortes do que em 

2021 (noticiasaominuto.com) 

 

Equador teme novo surto de Covid após jogo contra o Brasil 
 

Ministra de Saúde informou que houve descumprimento das medidas de biossegurança na partida 
 

O Equador teme um novo surto de Covid-19 devido 
ao descumprimento das medidas de biossegurança na 
partida entre sua seleção e a do Brasil, válida pelas 
eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022, 
declarou nesta sexta-feira (28) a ministra da Saúde, 
Ximena Garzón. 
"Havia mais pessoas, as medidas de biossegurança e o 
distanciamento não foram respeitados, então pode 
haver um novo surto", afirmou Garzón a repórteres 
durante a apresentação de equipamentos adquiridos 
para pesquisar as variantes do coronavíru 
 

 
Disponível na íntegra em: Equador teme novo surto de Covid após jogo contra o Brasil | SUPERFC 
(otempo.com.br) 

Rumores internacionais  

Clipping CIEVS Goiânia n° 05, SE n° 05, período de 30/01/2022 a 05/02/2022 

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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Criadouros na Europa registram quase mil surtos de gripe aviária 
 
A gripe aviária continua se espalhando pela Europa, com mais de 950 criadouros atualmente 
contaminados, apesar do abate de milhões de aves, segundo dados compilados pela AFP. O número 
total subiu para 959 surtos em 32 países europeus, tendo em conta o relatório divulgado nesta terça-
feira pelo Ministério da Agricultura francês, que regista 281 surtos no país. O balanço semanal da 
plataforma francesa de vigilância epidemiológica da saúde animal, ESA, divulgado em 23 de janeiro, 
indicava 171. 
 
A Itália, segundo dados da ESA, é o país mais afetado, com 307 surtos e 18 milhões de aves abatidas 
desde outubro. A confederação agrícola italiana considera, no entanto, que a epizootia está sob controle, 
com uma dezena de focos desde o começo do ano.Segundo o relatório da ESA, 90% dos casos deste 
ano estão relacionados ao vírus H5N1, que é mais contagioso do que no ano passado. A gripe aviária é 
transmitida por aves migratórias procedentes da Ásia. Ela geralmente começa a se manifestar em 
outubro e dura até abril. 
 

.Disponível na íntegra em: Criadouros na Europa registram quase mil surtos de gripe aviária - 

Internacional - Estado de Minas 

 

Iniciativa Internacional inicia teste de vacina contra HIV em humanos 
 

Medicamento utiliza mesma tecnologia de alguns imunizantes contra a covid-19 e pode representar progresso significativo 
para a criação de uma vacina na luta contra o vírus causador da aids 

 
São Paulo – A farmacêutica Moderna anunciou ontem 
(28) ter iniciado os testes em seres humanos de uma 
vacina contra o vírus da imunodeficiência humana 
(HIV). A vacina utiliza a tecnologia do RNA 
mensageiro (mRNA), a mesma usada pela farmacêutica 
americana em imunizantes contra a covid-19. 
A vacina está sendo desenvolvida pela Moderna em 
parceria com a Iniciativa Internacional para a Vacina da 
Aids (Iavi), o instituto de pesquisa Scripps Research 
Institute e o Instituto Nacional de Alergias e Doenças 

Infecciosas dos EUA. A Fundação Bill & Melinda Gates também está envolvida no projeto. 
 
Disponível na íntegra em: Iniciativa Internacional inicia teste de vacina contra HIV em humanos - Rede 
Brasil Atual 
 
 

Doenças tropicais negligenciadas: OPAS pede fim dos atrasos no tratamento nas 
Américas 

 
Washington, D.C., 28 de janeiro de 2021 (OPAS) – Às vésperas do primeiro Dia Mundial das Doenças 
Tropicais Negligenciadas, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) pede aos governos que 
prestem atenção integral e universal aos milhões de pessoas afetadas por essas enfermidades 
relacionadas à pobreza nas Américas. 
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Hanseníase, dengue, leishmaniose, esquistossomose, raiva humana transmitida por cães, escabiose 
(sarna), doença de Chagas, parasitoses intestinais e tracoma são algumas das mais de 20 patologias 
presentes na região – onde também são conhecidas como doenças infecciosas negligenciadas – que 
põem em risco mais de 200 milhões de pessoas. 
"Prevenir e tratar essas doenças tem custo-benefício. As estratégias para combatê-las incluem aproximar 
a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das comunidades vulneráveis, além de melhorar suas 
condições de vida, como acesso à educação, água potável, saneamento básico e moradia", disse Marcos 
Espinal, diretor de Doenças Transmissíveis e Determinantes Ambientais da Saúde da OPAS. 
 
Disponível na íntegra em: Doenças tropicais negligenciadas: OPAS pede fim dos atrasos no tratamento 
nas Américas - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde (paho.org) 

 
Reforço vacinal reduz risco de morte pela Ômicron em 95%, diz estudo britânico 

 
Três doses das vacinas contra a covid-19 reduziram o risco de morte em 95% entre pessoas com 50 
anos ou mais durante o surto da ômicron no Reino Unido, de acordo com um estudo preliminar que 
mostrou que a imunidade vacinal resistiu bem aos piores efeitos da doença, mesmo entre os idosos. 
De acordo com agências internacionais, a análise, publicada pela Agência de Segurança da Saúde do 
Reino Unido, oferece um vislumbre de quão eficaz é a vacinação ao prevenir mortes causadas pela 
ômicron em uma população com altas taxas de reforço vacinal. Em dezembro, o governo do Reino 
Unido se apressou em oferecer doses extras para todos com 16 anos ou mais, expandindo uma 
campanha que estava limitada a maiores de 50 anos ou pessoas com certos problemas de saúde. 
 

Disponível na íntegra em: Reforço vacinal reduz risco de morte pela ômicron em 95%, diz estudo 

britânico | Internacional e Commodities | Valor Investe (globo.com) 
 

Pequim, sede dos Jogos de Inverno, registra o maior número de casos de covid-19 
em 18 meses 

 
De acordo com a Comissão Nacional de Saúde do país (NHC), 20 novas pessoas infectadas foram contabilizadas nas 

últimas 24 horas 
 
Faltando cinco dias para o início dos Jogos Olímpicos de Inverno, Pequim registrou, neste domingo, o 
maior número de casos de covid-19 dos últimos 18 meses. Os dados são da Comissão Nacional de 
Saúde do país (NHC), que contabilizou 54 pessoas infectadas com o novo coravírus em toda a China 
nas últimas 24 horas. 
Sede dos jogos, a capital chinesa está adotando medidas rigorosas para evitar que o evento esportivo 
dissemine a covid-19 no país. 
Parte das estratégias usadas pelo governo chinês são: barrar espectadores estrangeiros, permitir que 
apenas pessoas convidadas acompanhem os jogos in loco, e adoção confinamento em "bolhas" onde 
atletas, imprensa, organizadores e demais pessoas 
envolvidas com a competição devem permanecer durante toda a competição. 
De forma separada, os organizadores da Olimpíada de Inverno relataram 34 novas infecções dentro da 
bolha neste domingo, entre atletas e funcionários. Deste total, 13 foram testados positivo no aeroporto.  
 
Disponível na íntegra em: Pequim, sede dos Jogos de Inverno, registra o maior número de casos de 
covid-19 em 18 meses (terra.com.br) 
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Por que a hanseníase ainda persiste como problema de saúde pública no Brasil 

 
Dados preliminares divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que o Brasil diagnosticou 15.155 novos casos da 
doença em 2021 
 
Perda de sensibilidade, formigamento, diminuição de força e da mobilidade. Estes foram alguns dos 
sintomas que acometeram Patrícia Gonçalves Soares, 36, moradora de Vitória da Conquista, na Bahia, 
diagnosticada com hanseníase em 2013. A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade, 
com relatos de casos desde 600 a.C. Apesar de antiga, ela ainda é um grave problema de saúde pública, 
especialmente no Brasil, que concentra o segundo maior número de novos casos do mundo, atrás 

apenas da Índia. 
 
A doença, que já foi chamada de lepra, foi renomeada 
devido ao estigma associado ao termo. Desde 1995, 
por definição da Lei nº 9.010, o termo lepra e seus 
derivados não podem mais ser utilizados na linguagem 
adotada nos documentos oficiais da União, dos estados 
e municípios. Este domingo (30) é marcado pelo Dia 
Mundial de Combate à Hanseníase. 
 

Disponível na íntegra em: Por que a hanseníase ainda persiste como problema de saúde pública no 
Brasil | CNN Brasil 
 

Sindijori: casos de leishmaniose preocupam Manhuaçu 
 

 
Moradores de Manhuaçu, especialmente de 
comunidades rurais no distrito de São Sebastião do 
Sacramento e do Coqueiro Rural, relatam o surgimento 
de casos de pessoas contaminadas com leishmaniose 
nos lugares onde residem, e, com isto, a preocupação 
com a existência de surto da doença. Conforme dados 
das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental da 
Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos anos, os 
registros de pessoas infectadas aumentaram em 
Manhuaçu, com a evolução de 11 casos, registrados em 
2015, para 44, em 2021. (Diário de Manuaçu).  

 

Disponível na íntegra em: Sindijori: casos de leishmaniose preocupam Manhuaçu | Correio Online 

(jornalcorreiodacidade.com.br) 

 

Brasil tem 640 mortes por Covid e 179.816 casos em 24h 
 

Ao todo, o país registrou 626.524 óbitos pelo vírus e 25.214.622 casos; 149,7 milhões já receberam duas doses da 
vacina 

O Brasil contabilizou 640 mortes por Covid-19 e 179.816 novos casos da doença, segundo o balanço 

Rumores nacionais  

mailto:cievsgoiania@gmail.com
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/por-que-a-hanseniase-ainda-persiste-como-problema-de-saude-publica-no-brasil/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/por-que-a-hanseniase-ainda-persiste-como-problema-de-saude-publica-no-brasil/
https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/24789-sindijori-casos-de-leishmaniose-preocupam-manhuacu
https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/24789-sindijori-casos-de-leishmaniose-preocupam-manhuacu


 

________________________________________________________________________________________________________ 
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 

divulgado pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) neste sábado (29). Ao todo, o país 
registrou 626.524 óbitos pelo vírus e 25.214.622 casos.Respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com o maior número de mortes. 

 
Ainda de acordo com o conselho, a taxa de letalidade 
do coronavírus é de 2,5%, e a taxa de mortalidade para 
cada 100 mil pessoas é de 298,1. O Vacinômetro do R7 
mostra que 149,7 milhões de pessoas receberam duas 
doses da vacina contra a Covid no país, o que 
corresponde a 70,19% da população. A dose de reforço 
já alcançou 21,7% dos brasileiros — ou 46,3 milhões 
de pessoas. 
 

Disponível na íntegra em: Brasil tem 640 mortes por Covid e 179.816 casos em 24h - Notícias - R7 
Brasil 
 

IPORÁ (GO): Alta dos casos de dengue preocupa região 
 

A taxa de incidência de dengue na região, ou seja, a quantidade de pessoas com a doença a cada 100 mil 
habitantes, é uma das mais altas do país. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, assim 
como a zika e a chikungunya.  
O goiano Jeyson Cavalcante teve dengue recentemente, e conta como foi sua experiência, “tive bastante 
febre nos primeiros dias, muita dor no corpo e perda de apetite, foi muito ruim, nunca tinha 
sentido coisa semelhante. Tive manchas na pele, pouca coceira e a fraqueza também. Estou me 
recuperando agora.”  
O município de Iporá registrou 334 casos de dengue no ano passado. Já em Novo Brasil foram 132 
registros confirmados da doença.  
O coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka, explica que, 
hoje, mais de 70% dos casos de dengue se concentram em menos de 200 municípios do país. Mas ele 
lembra que isso não quer dizer que as cidades próximas não devam se preocupar.  “O vírus da dengue 
tem um potencial de distribuição geográfica muito rápida e muito grande, tanto que se a gente pegar 
regiões onde a gente tem uma baixa transmissão que sejam contíguas, principalmente regiões 
metropolitanas, regiões vizinhas, a gente vê essa expansão muito rápida. Porque a gente tem o vetor. O 
vetor estando presente, isso faz com que a gente tenha uma maior transmissão e as pessoas infectadas 
transitam por essas regiões.” 
 

Disponível na íntegra em: IPORÁ (GO): Alta dos casos de dengue preocupa região | Brasil 61 
 

Liberação de autotestes de Covid é consistente com políticas de combate à 
pandemia 

 
Disponibilização tem o benefício de evitar aglomerações e superlotação de laboratórios e hospitais 

 
Na última sexta-feira (28/1), a Diretoria Colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
aprovou o uso e a comercialização de autotestes para detecção da Covid-19, comprometendo-se a 
elaborar uma resolução que estabelecerá os requisitos e os procedimentos para a solicitação de registro, 
distribuição, comercialização e utilização dos autotestes. 
O tema começou a ser discutido pela Anvisa em 19 de janeiro, em resposta à Nota Técnica nº 3/2022, 
editada pelo Ministério da Saúde para solicitar à agência a liberação dos autotestes para detecção da 
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Covid-19. Naquela ocasião, amparados por parecer da 
Procuradoria Federal junto à Anvisa, os diretores do 
órgão se posicionaram de forma bastante cautelosa 
quanto à interpretação da legislação sanitária vigente: 
avaliaram que o Ministério da Saúde não teria 
instituído uma política pública que contemplasse 
formal e expressamente a realização de autotestes para 
Covid-19. Por essa razão, a Anvisa entendeu por bem 
postergar a análise do pedido, até que o ministério 

prestasse esclarecimentos adicionais sobre o tema. 
 
Disponível na íntegra em: Autoteste de Covid: liberação é consistente com política de combate à 
pandemia (jota.info) 
 

Leptospirose, hepatites e tétano estão na lista de risco pós-inundações 
 

Depois de tanta chuva e prejuízos no Norte de Minas, há mais um problema com o qual os moradores 
e autoridades da saúde precisam se preocupar: as doenças de veiculação hídrica. São aquelas causadas 
por águas contaminadas, muito comuns após enchentes e inundações, pois a água de rios e córregos se 
misturam com esgoto e outros dejetos. 
 
A transmissão pode ser pelo simples contato com a água ou pela ingestão. Dentre as principais doenças 
estão a leptospirose, hepatite A, hepatite E, doenças diarreicas e, em menor grau, febre tifoide, cólera e 
tétano. 
 
A leptospirose, por exemplo, é conhecida como a “doença da enchente”. A contaminação ocorre pela 
bactéria leptospira, presente na urina de ratos e outros animais. É transmitida ao homem 
principalmente nas inundações. Bovinos, suínos e cães também podem adoecer e transmitir a 
leptospirose ao homem. 
 

Disponível na íntegra em: Leptospirose, hepatites e tétano estão na lista de risco pós-inundações - 

Saúde - O Norte 
 
 
 

 
Prefeitura intensifica ações de limpeza nesta semana 

 
Nesta segunda-feira (31/1), a Companhia de 
Urbanização de Goiânia (Comurg) está com equipes 
de remoção e limpeza concentradas em diversos 
setores da cidade. 
 
No Jardim Curitiba, os servidores realizam remoção 
de entulho e poda de grama na Avenida JC-15, no 
bairro Residencial Recanto do Bosque e setor Bairro 
da Vitória. 
Os setores Orlando de Moraes, Vale dos Sonhos e Vila 

Rumores Goiânia  
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Maria Rosa contam com 8 caminhões e duas pás- carregadeiras para a realização da programação diária 
que beneficia o Jardim Novo Mundo, Recanto da Minas Gerais, Jardim Santo Antônio, Brisas do 
Cerrado, Grande Retiro, Jardim Abapuru e Setor Universitário. Na região do Guanabara, 33 servidores 
fazem roçagem com costal, capina manual e rastelaçao. Nas vias próximas do aeroporto, colaboradores 
usam roçadeira mecânica para maior agilidade e eficiência de execução dos serviços. 
 
Disponível na íntegra em: Prefeitura intensifica ações de limpeza nesta semana - Prefeitura de Goiânia 
(goiania.go.gov.br) 

 
Feira Hippie terá alteração em área de montagem de bancas 

 
Medida visa desobstruir o acesso ao Terminal Rodoviário e melhorar a trafegabilidade do local 

 
A Prefeitura de Goiânia inicia nesta quinta-feira (27/1) uma operação para alterar a área de montagem 
de bancas da Feira Hippie, no trecho que compreende a Avenida Goiás e a Avenida Leste-Oeste. O 
remanejamento, que envolve as secretarias de Desenvolvimento e Economia Criativa, Guarda Civil 
Metropolitana de Goiânia, Planejamento Urbano e Mobilidade, tem o objetivo de desobstruir o acesso 

ao Terminal Rodoviário e melhorar a trafegabilidade da 
Região da 44. 
Segundo o secretário de Desenvolvimento e Economia 
Criativa, Michel Magul, os feirantes que trabalham no 
local serão orientados a montar suas bancas em espaço 
paralelo à Rua 67-A. “A ocupação desse trecho das 
avenidas tem gerado muitos transtornos tanto para os 
ônibus que precisam entrar e sair da Rodoviária, quanto 
para quem trafega nas vias, que tem o retorno 
bloqueado e precisa se arriscar em acessos 
improvisados”, disse o secretário. 

 
.  Disponível na íntegra em: Feira Hippie terá alteração em área de montagem de bancas - Prefeitura de 
Goiânia (goiania.go.gov.br) 
 

Mais de 14 mil crianças já foram vacinadas contra Covid-19 em Goiânia 
 

Após liberar a vacinação a partir de 5 anos com a Pfizer pediátrica e disponibilizar a vacina Coronavac 
para crianças com 6 anos ou mais, Goiânia teve um dia recorde de vacinação nesta terça-feira (25/1), 
com a aplicação de 3.452 doses. Com isso, o número de crianças vacinadas desde o último dia 17 de 
janeiro, quando a vacinação começou no município, chega a 14.391, conforme balanço da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 
Nesta quarta-feira (26/1), a vacinação das crianças de 5 a 11 segue nas 14 unidades de saúde exclusivas 
para esse público. Em seu perfil no Twitter, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, comemorou o dia 
positivo de vacinação e lembrou que os pequenos estão ficando mais protegidos. “Tivemos um recorde 
na estratégia da faixa etária de 5 a 11 anos. Quase 15 mil crianças com a primeira dose da esperança no 
braço”, publicou. 
.  Disponível na íntegra em: Mais de 14 mil crianças já foram vacinadas contra Covid-19 em Goiânia - 
Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br) 
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Chuvas devem continuar em Goiânia pelos próximos dias 
 
O clima em Goiânia tem alternado entre chuvas intensas 
e muito sol. Nesta última quinta-feira (27), um temporal 
causou estragos pela cidade como queda de árvores, 
alagamentos e acidentes, registrando 57mm de chuva 
apenas na região leste universitário da capital. Em 
entrevista à Sagres o gerente do Centro de Informações 
Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo), André 
Amorim apontou que os próximos dias serão de chuvas 
mais intensas e com formação de frente fria. 
 

 

Disponível na íntegra em: Chuvas devem continuar em Goiânia pelos próximos dias 

(sagresonline.com.br) 
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