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Variante do HIV mais transmissível e agressiva é encontrada na Holanda 

 
Surgida provavelmente entre os anos 1980 e 1990, a variante VB foi detectada em mais de 100 pacientes analisados em 
pesquisa liderada por cientistas da Universidade de Oxford e publicada nesta quinta-feira (3/2) na revista Science. 
 

Uma nova variante do vírus do HIV descrita como 
"altamente virulenta" foi revelada nesta quinta-feira 
(3/2) em um artigo na revista científica Science. 
Batizada como "variante VB", abreviação em inglês 
para "variante virulenta do subtipo B", ela demonstrou 
ser capaz de levar a uma maior carga viral no sangue 
em comparação com outros tipos do vírus; de ser mais 
transmissível; e de diminuir mais rapidamente as células 
de defesa T-CD4 do corpo. 
  

 
Disponível na íntegra em: Variante do HIV mais transmissível e agressiva é encontrada na Holanda - 
Internacional - Estado de Minas 

 

Doenças sexualmente transmissíveis podem ter aumentado na pandemia 
 

Especialistas alertam que doenças como clamídia, gonorreia e sífilis parecem estar aumentando porque os testes de rotina 
foram adiados em meio à escassez de pessoal e de suprimentos. 

 
As ordens de permanência em casa juntamente com o medo da exposição à covid-19 aparentemente 
mantiveram muitas pessoas confinadas em casa e fora dos braços de parceiros desconhecidos durante 
grande parte de 2020. Mas, em uma reviravolta contra-intuitiva, os especialistas alertam para um 

provável – e alarmante – aumento nos casos de 
infecções sexualmente transmissíveis nos Estados 
Unidos. A principal preocupação é que a pandemia 
dificultou as iniciativas de testes para doenças como 
clamídia, gonorreia e sífilis nos últimos dois anos. O 
teste é uma parte crítica do controle da propagação 
dessas infecções, em parte porque tanto a clamídia 
quanto a gonorreia podem aparecer inicialmente sem 
sintomas. 
 

 
Disponível na íntegra em: Doenças sexualmente transmissíveis podem ter aumentado na pandemia | 
National Geographic (nationalgeographicbrasil.com) 

Clipping CIEVS Goiânia n° 06, SE n° 06, período de 06/02/2022 a 12/02/2022 

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. 

Rumores internacionais  
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Ômicron causa aumento de atendimentos por laringite infantil em hospital nos 
EUA 

Causa principal de inflamação é o vírus parainfluenza, mas onda de ômicron dobrou os registros 

 
A variante ômicron do coronavírus causou um aumento de atendimentos por inflamação na laringe 
(laringite ou laringotraqueobronquite) em crianças em um hospital pediátrico de Seattle, nos Estados 
Unidos. Durante a onda de delta, entre os dias 30 de maio de 2021 e 30 de novembro, 401 crianças cuja 
idade média era de 2,3 anos passaram por atendimento no centro médico, das quais apenas seis (2,8%) 
tiveram caso confirmado por Covid-19 (205 foram descartados e 190 não foram testados). Já entre os 
dias 1 de dezembro de 2021 e 15 de janeiro de 2022, período de disseminação da ômicron, foram 107 
atendimentos, dos quais 27 (48,2%) foram confirmados como causa principal a infecção pelo 
coronavírus. Do restante, 29 foram descartados como sendo por Covid e 51 não foram testados. No 
período, a prevalência da variante nos EUA chegou a quase 100% de todas as amostras sequenciadas. 
 

Disponível na íntegra em: Ômicron causa aumento de atendimentos por laringite infantil em hospital 

nos EUA (yahoo.com) 

 

Surto de dengue em Timor-Leste já matou 25 crianças 
 

Os dados mais recentes indicam que desde 1 de janeiro, as autoridades de Saúde já referenciaram 1359 casos de dengue, 
praticamente tantos como ocorreram durante todo o ano de 2020, o que registou mais casos desde 2014. 

 
Já morreram pelo menos 25 crianças com menos de 14 
anos desde o início do ano, o que é mais do que o total 
registado em conjunto nos dois anos anteriores, das 
quais 15 só na capital, Díli. 
A taxa de fatalidade é agora de 1,7%, acima dos 0,7% 
registados em 2020 e dos 1,2% registados no ano 
passado. 
O pior dia foi até agora 24 de janeiro quando se 
registaram quase 110 casos em todo o país, com a 
quarta semana a ser a mais mortífera com nove óbitos. 
 

Disponível na íntegra em: Surto de dengue em Timor-Leste já matou 25 crianças - Plataforma Media 
 

Subvariante da Omicron pode causar novo surto na África do Sul 
 

Uma subvariante da cepa de coronavírus ômicron, conhecida como BA.2, está se espalhando 
rapidamente na África do Sul e pode causar uma segunda onda de infecções na crise atual, disse um dos 
principais cientistas do país. BA.2 está causando preocupação já que estudos mostram que ela parece ser 
mais transmissível do que a cepa ômicron original, cuja descoberta foi anunciada pela África do Sul e 
Botsuana em novembro de 2021. 
 
A pesquisa também mostra que infecções leves com qualquer uma das duas cepas podem não fornecer 
uma resposta imune robusta o suficiente para proteger contra outra infecção por ômicron. 
 

Disponível na íntegra em: Subvariante da Omicron pode causar novo surto na África do Sul – Money 

Times 
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Holanda relata gripe aviária em fazenda 

 
Mais de 160 mil frangos serão abatidos somente neste foco 

 
Desde o ano passado a Europa vive um surto de gripe 
aviária, com casos identificados em diversos países 
como França, Reino Unido, Portugal e Alemanha. 
Agora foi a vez da Holanda identificar novos casos em 
uma fazenda. 
Autoridades locais  descobriram um surto do que 
suspeitam ser a cepa altamente contagiosa da gripe 
aviária no país. Cerca de 168 mil frangos serão abatidos, 
disse o Ministério da Agricultura em comunicado. Não 
há outras granjas nas imediações, mas aquelas dentro 
de um raio de 10 quilômetros (seis milhas) foram 
proibidas de transportar aves, ovos e resíduos de aves 
para evitar a propagação do vírus H5N1. 
 
 

 
Disponível na íntegra em: Holanda relata gripe aviária em fazenda (agrolink.com.br) 

 
Primeira vacina contra a malária apresenta bons resultados no Quênia 

 
Plano de vacinação começou em 2019 no país, além de Gana e do Malawi; produto levou 30 anos para ser desenvolvido 

 
No oeste da Quênia, onde a malária é endêmica, mais de 100 mil crianças foram inoculadas com a 
nova vacina RTS,S. Na África Subsaariana, a doença infecciosa mata 400 mil crianças com menos de 

cinco anos de idade todos os anos.  
Os três filhos de Lucy Akinyi, entrevistado pela AFP, 
eram infectados com malária com tanta frequência que 
precisavam ir ao hospital várias vezes por mês. Assim, 
quando sugeriram que ela participasse de um programa 
piloto de vacina contra a doença, não hesitou em aceitar. 
Este plano de vacinação inovador começou em 2019 no 
Quênia, Gana e Malawi para testar um composto que 
levou 30 anos para ser desenvolvido. O programa 
implementado teve, em várias regiões, mais de 2 milhões 
de doses administradas. 
 

 
Disponível na íntegra em: Primeira vacina contra a malária apresenta bons resultados no Quênia | 
GZH (clicrbs.com.br) 
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Angola: Surto de sarna "tira o sono" no Namibe 
 

Elevado número de casos de sarna preocupa munícipes do Camucuio, na província do Namibe. População denuncia a 
falta de saneamento básico e tratamentos contra a doença, mas Governo garante que há medicamentos disponíveis. 

 
O município do Camucuio debate-se com o surto de sarna. Já há mais de 3.500 casos diagnosticados só 
este ano, um aumento considerável dos 357 do ano anterior. A comuna do Mamwe é a mais infetada, 
com cerca de 50% dos casos de sarna. 

 
O surto está a preocupar os munícipes pela propagação 
rápida da doença, como é o caso de Fernanda Wachilala 
Custódio. "A sarna é que nos tira o sono. A gente não 
consegue dormir porque cada dia uma nova pessoa tem 
essas borbulhas incómodas", diz a cidadã. 
 
Segundo Wachilala, os médicos afirmaram que a causa 
da doença se prende com a falta de higiene. 
 

Disponível na íntegra em: Angola: Surto de sarna ″tira o sono″ no Namibe | Angola | DW | 
03.02.2022 
 
 

 
Tocantins, MG e Amazonas apresentam surto de dengue em janeiro 

 
Janeiro foi um mês marcado por muita chuva e forte calor em todo o país. É a combinação ideal para a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya. O calor 
acelera o metabolismo do mosquito e faz o ciclo reprodutivo dele reduzir de 15 para apenas 8 dias. Já a 
água acumulada é onde o Aedes aegypti deposita os ovos. 
 
Alguns estados já estão em alerta para os surtos de dengue verificados no mês passado. Em Tocantins, 
o número de casos suspeitos subiu cerca de 100 vezes. A gerente de Vigilância das Arboviroses no 
estado, Christiane Bueno Hundertmarck, chamou a atenção também para o grande aumento dos casos 
confirmados. 
 
Disponível na íntegra em: Tocantins, MG e Amazonas apresentam surto de dengue em janeiro | 
Radioagência Nacional (ebc.com.br) 
 

Fortes chuvas na região acendem alerta para risco de contaminação por 
leptospirose 

 
Fortes chuvas na região acendem alerta para risco de contaminação por leptospirose. Os riscos de contaminação aumentam, 

principalmente nas áreas alagadas, e por isso os cuidados precisam ser redobrados nesta época do ano 
 

Rumores nacionais  
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Durante o período de fortes chuvas em Jundiaí e Região, 
um alerta foi acionado para a prevenção à leptospirose: 
uma doença infecciosa causada pela leptospira, uma 
bactéria encontrada na urina de roedores e de outros 
animais como cachorro, porco e cavalo, e que com as 
chuvas intensas, os riscos de contaminação aumentam, 
principalmente nas áreas alagadas, e por isso os cuidados 
precisam ser redobrados nesta época do ano. 
O gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses da 
Prefeitura de Jundiaí, Dr. Carlos Hitoshi Ozahata, explica 

quais os cuidados para evitar a contaminação pela leptospirose. “Primeiro, deve-se evitar o contato com 
as áreas alagadas ou enlameadas, principalmente por longos períodos, ou se auto proteger usando botas 
e luvas caso o contato seja necessário”, aponta. 
 
Disponível na íntegra em: Fortes chuvas na região acendem alerta para risco de contaminação por 
leptospirose (tribunadejundiai.com.br) 

 

Casos de conjuntivite aumentam no verão e doença pode ser sintoma da 
Ômicron; entenda 

 
Em entrevista ao Bahia Notícias, a oftalmologista e professora do curso de Medicina da UniFTC, 

Isabela Guerra, apontou que não existe um fator exato 
que relacione a alta das infecções de conjuntivite viral à 
época mais quente do ano. Segundo a médica, o 
aumento de casos no período pode ser causado por ser 
um momento em que as pessoas estão mais fora de casa 
e têm um maior contato umas com as outras. Já sobre a 
conjuntivite causada pela variante do coronavírus, 
Isabela explica que não existe diferença nos sintomas de 
uma conjuntivite simples. “Na verdade conjuntivite é 
uma inflamação na conjuntiva, que é a mucosa que vai 
cobrir os nossos olhos, os vasos ficam mais inchados e 
avermelhados, sensação de areia… isso é a doença.  

 
Disponível na íntegra em: Bahia Notícias / Saúde / Notícia / Casos de conjuntivite aumentam no 
verão e doença pode ser sintoma da Ômicron; entenda - 05/02/2022 (bahianoticias.com.br) 
 

Novo surto de covid desfalca em até 20% mão de obra em bares e restaurantes 
em MS 

Com novo surto de covid no Brasil, o setor de bares e 
restaurantes foi afetado e sofreu com até 20% da mão 
de obra afastada por contaminação do coronavírus ou 
por Influenza em Mato Grosso do Sul, segundo a 
Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). 
Em âmbito nacional, levantamento feito pela entidade 
em janeiro, com mais de 1300 empresários, apontou 
que 76% dos estabelecimentos contabilizaram pelo 
menos um afastamento por conta de um destes dois 
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vírus.  
 
Disponível na íntegra em: Novo surto de covid desfalca em até 20% mão de obra em bares e 
restaurantes em MS · Jornal Midiamax (uol.com.br) 
 

Galeria de prisão em Caxias do Sul é interditada após surto de Covid-19 entre 
detentos 

 
Doze apenados testaram positivo para a doença. Equipe da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs) monitora a 

condição de saúde deles. 
 

A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) divulgou, nesta sexta-feira (4), que interditou 
uma galeria da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs) devido a um surto de Covid-19 entre 
detentos. Doze testaram positivo para a doença. 

O diretor da Pecs, Henrique Zanatto, disse que todos 
foram isolados e são monitorados por uma equipe da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) da casa prisional. 
"Hoje [sexta-feira, 4], 11 apenados já passaram pela UBS 
e foram liberados. Ou seja, apenas um apenado segue em 
isolamento por Covid-19. A diretoria comunicará a VEC 
[Vara de Execução Criminal] hoje à tarde sobre isso e 
aguardará uma decisão judicial para liberação da galeria", 
afirma Zanatto. 
 

 

Disponível na íntegra em: Galeria de prisão em Caxias do Sul é interditada após surto de Covid-19 

entre detentos | Rio Grande do Sul | G1 (globo.com) 
 

Santa Catarina em alerta com casos de Mormo 
 

18 propriedades registraram casos da doença no estado, elevando a preocupação dos criadores e autoridades com a chegada 
dos eventos agropecuários na região 

 
A região estava se preparando para conquistar, em 2020, 
o reconhecimento nacional de área livre da doença, 
quando os resultados positivos para o mormo 
surpreenderam a todos. Os dados foram divulgados pela 
Coordenação Estadual de Sanidade dos Equídeos da 
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de 
Santa Catarina (Cidasc). 
De acordo com a coordenadora do programa, a médica 
veterinária Eleanora Schmitt Machado, os criadores 
devem redobrar os cuidados neste momento de retorno 
dos eventos agropecuários, além de colaborar com as 
ações para conter o aumento dos casos. Ainda de 

acordo com a coordenadora é obrigatória a realização de exames no caso de trânsito de animais dentro 
e fora do estado, principalmente para a participação em eventos 
 

Disponível na íntegra em: Santa Catarina em alerta com casos de Mormo - Cavalus 
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Municípios da região metropolitana de Goiânia registram alta nos casos de 

dengue 
 

A quantidade de casos de dengue na região metropolitana de Goiania preocupa autoridades de saúde. 
Entre os 17 municípios da região, Santo Antônio de Goiás é o que tem maior incidência, o número 
chega a 4 mil e 200. Para se ter uma comparação, o Ministério da Saúde considera críticas as regiões em 
que a taxa supera 500.  
A circulação do vírus entre as regiões é rápida e não respeita limites geográficos, alerta o coordenador-
geral de Arboviroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka. O mosquito pica alguém contaminado e 
rapidamente espalha os vírus entre as pessoas que estão próximas. 
Toda a região metropolitana de Goiânia confirmou mais de 21 mil casos de dengue em 2021. Além de 
144 casos de zika e 13 de chikungunya. O goiano Jeyson Cavalcante teve dengue recentemente e ainda 
se recupera da doença. Ele conta como foram os principais sintomas. “ Tive bastante febre nos 
primeiros dias, muita dor no corpo, é, perda de apetite. Foi muito ruim, nunca tinha sentido qualquer 
coisa semelhante. Tive manchas na pele também, tive pouca coceira, depois veio a fraqueza. Estou me 
recuperando agora. ” 
 

Disponível na íntegra em: Municípios da região metropolitana de Goiânia registram alta nos casos de 

dengue | Brasil 61 

 
UTI de hospital em Goiás retrata gravidade da Covid em crianças 

 
Goiânia – Na linha de frente da Covid-19 em pediatrias Brasil afora, uma coisa é dada como certa: a 
doença é capaz de acometer crianças de maneira tão grave quanto adultos e idosos. Com o avanço da 
pandemia e a proliferação de novos casos de coronavírus, os leitos pediátricos de unidades de terapia 

intensiva (UTI) têm sido o destino de diversos 
pacientes infantis contaminados – de bebês a 
adolescentes. 
 
Em Goiás, hoje um dos cinco estados com a menor 
taxa de vacinação infantil (2,55%), entre pequenos de 5 
a 11 anos, já foram registradas internações de menores 
que ultrapassaram o período de um mês. Para além da 
doença em si, que deixa sequelas, a longa permanência 
em um leito de paciente grave está longe de ser a 
situação ideal para uma criança. 

.  
 

 Disponível na íntegra em: UTI de hospital em Goiás retrata gravidade da Covid em crianças 

(metropoles.com) 
 

Oito Estados e DF estão com taxa de ocupação de UTIs em alerta crítico 
 
Um terço das unidades da Federação – nove das 27 – estão em zona de alerta crítico (acima de 80%) na 
ocupação de seus leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS), alertou a 

Rumores Goiânia  
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Fiocruz. O levantamento foi divulgado no mesmo dia que o Brasil registrou 917 novas mortes por 
covid-19, com média móvel de 689 óbitos, a pior marca desde 26 de agosto. E ontem o País teve novo 
recorde de casos: 286.050 contaminações. 
O cenário alarmante é refletido pela Nota Técnica, que mostra que 13 das 25 capitais com taxas 
divulgadas têm 80% ou mais de vagas para a doença ocupadas. No período de 24 a 31 de janeiro, 13 
Estados apresentaram aumento superior a cinco pontos nos porcentuais de ocupação. O crescimento 
nos indicadores continua a exigir bastante atenção e monitoramento contínuo, diz o texto 
 

.  Disponível na íntegra em: Oito Estados e DF estão com taxa de ocupação de UTIs em alerta crítico 
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Frente fria chega a Goiás trazendo chuvas intensas, ventos e raios para todo o 
estado 

 
A previsão se mantém até sexta-feira (11), quando as chuvas começam a dispersar. As informações são do boletim do 

Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). 
 
A semana deve ser de chuva em Goiás. O avanço de uma frente fria, vinda da região Sul do Brasil, 
favorece a formação de um corredor de umidade, que trará pancadas de chuvas isoladas acompanhadas 
de ventos e raios.  
A previsão se mantém até sexta-feira (11), quando as chuvas se tornam esparsas. As informações são do 
boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). 
Para esta segunda-feira (7), as regiões Sudoeste, Oeste e Norte contam com a maior previsão de chuvas, 
com 40 milímetros ao dia. Já o Leste e Sul goiano terão até 30 mm de chuva para a data. A região 

Central terá uma precipitação menor, com 25 mm 
para o dia. 
Rio Verde, Rubiata e Santa Helena podem ocorrer 
chuvas intensas de até 20 milímetros. Na Capital, a 
previsão é de 12 mm para esta segunda-feira. Os 
termômetros não devem passar de 28°C, com mínima 
de 19°. 
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu 
alerta laranja para chuvas intensas no Centro-sul 
goiano. Conforme o comunicado, pode haver chuva 
de 50 a 100 mm ao dia, além de ventos intensos.  
 

 

Disponível na íntegra em: Frente fria chega a Goiás trazendo chuvas intensas, ventos e raios para 

todo o estado | G5 NEWS 
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