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Hong Kong vai testar todos os 7,5 milhões de habitantes 

 
Por causa do surto de casos, também a nomeação do próximo Chefe do Executivo de Hong 

Kong, inicialmente prevista para finais de março, foi adiada para 8 de maio. 
 
As autoridades de Hong Kong, perante o pior surto de covid-19 em dois anos, anunciaram na sexta-
feira que todos os 7,5 milhões de habitantes da cidade seriam submetidos a testes obrigatórios de 
despiste do vírus.  
"Uma das medidas que estamos a preparar - e a preparar muito seriamente - é o teste universal 
obrigatório. Assim, vamos testar toda a gente em Hong Kong", disse a Chefe do Executivo Carrie Lam 
numa conferência de imprensa, referindo-se a uma "situação crítica" na cidade.  

Os testes em massa são comuns na China continental, 
onde as autoridades defendem uma política de "covid 
zero", que também já obrigou cidades inteiras a 
confinar. No início desta semana, o Presidente chinês 
Xi Jinping exortou Hong Kong a tomar "todas as 
medidas necessárias" para controlar a pandemia.  
 

Disponível na íntegra em: Hong Kong vai testar todos os 7,5 milhões de habitantes (wort.lu) 
 
 

Peru declara alerta epidemiológico por surto de dengue com 8 mortes 
 

O surto acontece em quase metade do país e em Lima, onde as autoridades começaram a fumegar em 
várias zonas para evitar a presença do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a 
chikungunya. “Foram notificados 5.218 casos de dengue […], entre eles oito óbitos”, assinalou em 
comunicado o Centro Nacional de Epidemiologia do Ministério da Saúde, citando dados relativos ao 
encerramento da primeira semana de fevereiro. 
 
Em comparação com o mesmo período do ano anterior, observa-se um aumento de mortes (+1), 
apesar de as infecções terem caído mais de 50%. 
 
O alerta consiste em um chamado aos serviços sanitários “para fortalecer o sistema de vigilância 
epidemiológica” e controle da população e também para a realização de campanhas informativas e 
educativas. 
 
Disponível na íntegra em: Peru declara alerta epidemiológico por surto de dengue com 8 mortes - 
ISTOÉ DINHEIRO (istoedinheiro.com.br) 
 

 

Clipping CIEVS Goiânia n° 08, SE n° 07, período de 20/02/2022 a 26/02/2022 

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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Índia relata surto de gripe aviária H5N1 
 

A Índia relatou um surto do altamente contagioso vírus da gripe aviária H5N1 em uma granja de 
pesquisa avícola no estado de Bihar, no nordeste do país, informou a Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE) nesta quarta-feira. 
 
O vírus matou 787 de 3.859 aves na fazenda em Patna e todas as aves restantes foram abatidas, disse a 
OIE com sede em Paris, citando um relatório das autoridades indianas. 
 
O surto começou em 18 de janeiro e foi relatado em 16 de fevereiro, de acordo com o relatório. 
 
Disponível na íntegra em: Índia relata surto de gripe aviária H5N1 - AviSite 
 

Autoridades europeias investigam grande surto de salmonela ligado a ovos 
espanhóis. Já há 272 casos em seis países 

 
As agências europeias de saúde pública e segurança alimentar alertaram para um grande surto ativo de 
salmonela com casos confirmados no último ano em seis países, ligados a ovos produzidos em Espanha. 
No total, foram identificados 272 casos, 25 dos quais foi necessário internamento e dois resultaram em 
morte (em França e Espanha), de acordo com o relatório de avaliação conjunta do Centro Europeu de 

Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) e da 
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar 
(EFSA). 
O documento especifica que as investigações 
começaram em Setembro em França, quando as 
autoridades sanitárias detetaram um aumento dos casos 
de salmonela, uma infeção que é geralmente ligeira 
(febre, diarreia, dores abdominais, náuseas e vómitos), 
mas que nas pessoas mais velhas ou com outras 
patologias causa sérias complicações. 

 
Disponível na íntegra em: Autoridades europeias investigam grande surto de salmonela ligado a ovos 
espanhóis. Já há 272 casos em seis países (sapo.pt) 
 
 

Poliomielite selvagem foi detetada em África pela primeira vez em cinco anos 
 

A variante selvagem do vírus da poliomielite foi identificada em África pela primeira vez em cinco anos, 
adianta o ‘De Telegraaf ’. O caso foi detetado no Malawi, onde uma menina de três anos testou positivo 
para o vírus. Apesar de não ter sido identificado nenhum outro caso, as autoridades do Malawi já estão 
a tomar medidas para evitar que este vírus altamente transmissível se propague. As autoridades locais, 

em colaboração com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), estão a reforçar os esforços para informarem a 
população e também aumentarem a vacinação. 
 
As autoridades do Malawi acreditam que este caso foi 
importado do Paquistão, país onde a variante selvagem 
da poliomielite circula há vários anos.  
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Em 2020, a OMS declarou que o continente africano tinha erradicado a poliomielite, tendo a 
organização frisado na altura que se tratava de “uma das maiores conquistas de saúde pública do nosso 
tempo”. 
Disponível na íntegra em: Poliomielite selvagem foi detetada em África pela primeira vez em cinco anos 
(sapo.pt) 
 
 

Mulher foi curada do HIV com tratamento de células-tronco, dizem cientistas 
 

Esse seria o terceiro caso de cura de HIV, mas técnica com transplante de células-tronco e sangue de 
cordão umbilical é inédita 
 
Um estudo conduzido por pesquisadores dos Estados Unidos, apresentado nesta terça-feira (15) na 
Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas, em Denver, trouxe um achado importante para 
a busca pela cura do HIV, vírus associado ao o desenvolvimento da Aids (Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida). 

Uma mulher de 64 anos, nos EUA,  vivendo com HIV e 
leucemia mieloiga aguda, que recebeu um transplante 
sanguíneo de células-tronco para o tratamento de 
leucemia, ficou livre do vírus por 14 meses após 
interromper o tratamento com medicamentos 
antirretrovirais. 
Os achados sugerem uma cura, de acordo com os 
médicos e cientistas da Weill Cornell Medicine, que 
realizaram o transplante. 

 
Disponível na íntegra em: Mulher foi curada do HIV com tratamento de células-tronco, dizem 
cientistas | CNN Brasil 

 
Guiné-Bissau com casos confirmados de poliomielite e suspeitos de sarampo 

 
 
Até o dia 06 de fevereiro foram recolhidas amostras de 15 casos suspeitos de sarampo, que foram 
enviadas para o Instituto Pasteur de Dacar, no Senegal, já que a Guiné-Bissau não possui equipamentos 
para aquelas análises. 
Os 15 casos suspeitos de sarampo foram recolhidos no Setor Autónomo de Bissau (quatro casos), três 
casos na região Bolama/Bijagós, outros tantos na região de Biombo e um caso na região de Gabu. 
Sidónia Vieira do Instituto Nacional de Saúde Pública (INASA) guineense acrescentou que enquanto o 
país não receber os resultados das amostras a partir do Instituto Pasteur de Dacar “não se pode admitir” 
que a Guiné-Bissau “tem um novo surto do sarampo”. 
A responsável sublinhou que o Ministério da Saúde Pública tem em marcha uma estratégia nacional 
visando “cortar qualquer cadeia de transmissão” da doença, mesmo sem ter ainda a resposta a partir do 
Senegal. 
 
Disponível na íntegra em: Guiné-Bissau com casos confirmados de poliomielite e suspeitos de sarampo 
- Plataforma Media 
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Inglaterra anuncia fim das principais restrições e plano para 'conviver com a 
covid' 

 
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira (21/2) o 
fim das principais medidas relativas à pandemia de coronavírus na Inglaterra, como a 
obrigação de isolamento para pessoas que testam positivo para covid e a distribuição gratuita 
de testes. 
 
No anúncio de seu plano "Living with Covid" ("Vivendo com a Covid"), feito no Parlamento, Johnson 
disse que, a partir de 1º de abril, os testes gratuitos serão direcionados apenas às pessoas mais 
vulneráveis. 

"Hoje não é o dia em que podemos declarar vitória 
sobre a covid porque esse vírus não vai desaparecer, 
mas é o dia em que todos os esforços dos últimos dois 
anos finalmente nos permitem nos proteger enquanto 
restauramos nossas liberdades por completo", afirmou 
o primeiro-ministro. 
"Depois de dois dos anos mais sombrios e cruéis de 
nossa história em tempos pacíficos, acredito que este é 
um momento de orgulho para nossa nação e uma 
fonte de esperança para tudo o que podemos alcançar 
nos próximos anos". 

 
Disponível na íntegra em: Inglaterra anuncia fim das principais restrições e plano para 'conviver com a 
covid' - BBC News Brasil 
 

Bebês de mães vacinadas contra a covid-19 na gestação têm menos chance de 
hospitalização 

 
Estudo americano mostrou que 84% dos bebês hospitalizados eram filhos de mulheres não 

vacinadas 

 
Os bebês menores de seis meses nascidos de mães vacinadas contra a covid-19 durante a gravidez têm 
aproximadamente 61% menos chances de serem hospitalizados devido à doença. A conclusão é de um 
estudo do Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos (Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças, em tradução livre). 
 
A pesquisa mapeou bebês de até seis meses, hospitalizados entre julho de 2021 e janeiro de 2022. A 
mãe do único bebê que morreu durante o estudo não estava vacinada. Além disso, 84% das crianças 
hospitalizadas nasceram de mães não vacinadas. 
O estudo não levou em consideração as mulheres que tinham sido vacinadas antes de engravidar, 
apenas aquelas que receberam as duas doses ou a segunda dose do imunizante durante a gestação. 
Foram consideradas as voluntárias que tomaram as vacinas da Pfizer ou Moderna. 
 
 
Disponível na íntegra em: Bebês de mães vacinadas contra a covid-19 na gestação têm menos chance de 
hospitalização | Internacional e Commodities | Valor Investe (globo.com) 
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Turista faz alerta sobre possível surto de bicho geográfico na Prainha Branca 

 
Diversos munícipes afirmam que pegaram a doença na praia; prefeitura de Guarujá nega a existência de 

casos na região 
 

Uma moradora de Itaquera, São Paulo (SP), fez um desabafo e alertou sobre um possível surto de 
bicho geográfico na Prainha Branca, em Guarujá, litoral de São Paulo. 

De acordo com a turista, há vários casos da doença em 
amigos próximos e conhecidos, inclusive ela e a família 
pegaram ao entrarem em contato com a canga, na areia 
da praia. 
Diversos internautas comentaram sobre o caso e 
disseram que já pegaram bicho geográfico no local. 
Alguns são casos mais recentes e outros mais antigos, 
como há vinte anos. 
 

 
Disponível na íntegra em: Turista faz alerta sobre possível surto de bicho geográfico na Prainha Branca 
(costanorte.com.br) 
 

Mortes por apendicite aguda crescem 14% em meio à pandemia 

 
Em meio à pandemia de Covid-19, o número de brasileiros que morreram de apendicite aguda 
aumentou 14,2% em 2020 em comparação com 2019, segundo dados do portal Datasus, do Ministério 
da Saúde, tabulados pela Agência Einstein. Foram 879 óbitos no primeiro ano da pandemia ante 770 no 
ano anterior. Na última década, o crescimento médio anual de mortes por essa causa foi de 2%. A alta 
atípica em 2020 pode estar associada à demora pela procura de auxílio médico durante o surto de 
coronavírus e à lotação dos hospitais durante os períodos de pico da pandemia, o que pode ter deixado 
pacientes com outras queixas de saúde sem atendimento. 

 “O que percebemos foi que houve um retardo 
geral na procura por ajuda médica em relação a 
uma série de doenças, com o agravante de que 
muitos pronto-atendimentos foram fechados 
para se tornar atendimento à Covid-19. Ou seja, 
além de o paciente demorar mais para buscar 
ajuda, também demorava para conseguir acesso 
ao atendimento, com hospitais superlotados por 
Covid”, argumenta o médico Adonis Nasr, 
cirurgião do aparelho digestivo, professor de 
cirurgia da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR) e coordenador de cirurgia do 
Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba (PR). 

 
Disponível na íntegra em: Mortes por apendicite aguda crescem 14% em meio à pandemia - Revista 
Galileu | Saúde (globo.com) 

 

Rumores nacionais  
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Brasil deve receber primeiros autotestes importados da covid na próxima semana 
 

 
Na próxima semana, o Brasil deve receber o primeiro lote de autotestes de covid importados, conforme 
informou a empresa CPMH Produtos Hospitalares nesta segunda-feira (22). A organização foi a 
primeira a obter um registro de autorização de uso do teste caseiro de antígeno na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
A decisão da Anvisa em autorizar o autoteste da empresa foi divulgada na última quinta-feira (17). 
Apesar de estarem liberados, no momento, os autotestes da covid-19 ainda não são encontrados em 
farmácias ou lojas de artigos médicos. Isso porque o produto deve ser importado, mas o cenário deve 
mudar em breve. 
 
Disponível na íntegra em: Brasil deve receber primeiros autotestes importados da covid na próxima 
semana - Canaltech 
 

Covid-19: São Paulo identifica terceiro caso da subvariante BA.2 
 

O paciente é um homem, de 45 anos, residente de Ferraz de Vasconcelos 
 
A cidade de São Paulo identificou o terceiro caso de uma pessoa contaminada com a subvariante BA.2 
do coronavírus. O paciente é um homem, de 45 anos, residente de Ferraz de Vasconcelos, na Grande 
São Paulo, que foi atendido no sistema de saúde da capital paulista.  
A identificação foi feita na última sexta-feira (18) pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o 
Instituto Butantan a partir da análise genômica do vírus. A BA.2 surgiu a partir das mutações da 
variante ômicron (BA.1). 
O homem já havia recebido as três doses de vacinas contra a covid-19 e teve sintomas no último dia 30 
de janeiro. Ele passou 14 dias em quarentena e não apresenta mais sinais da doença. 
 

Disponível na íntegra em: Covid-19: São Paulo identifica terceiro caso da subvariante BA.2 | 

Agência Brasil (ebc.com.br) 

 
 

Especialistas temem alta de Covid e leptospirose após tragédia em Petrópolis 
 

Em 2011, quando a cidade foi atingida por outra grande tempestade, foram registrados 500 
casos de leptospirose 

 
 
Especialistas ouvidos pela CNN nesta segunda-feira (21) ligaram um alerta sobre o possível aumento de 
casos de doenças como a leptospirose no município de Petrópolis (RJ) após a tragédia da última semana, 
que já provocou mais de 180 óbitos. Eles fizeram essa projeção com base no número de casos da 
doença em 2011, quando uma forte chuva atingiu a cidade e matou 73 pessoas. Naquele ano, foram 500 
casos. 
 
O infectologista e presidente do Comitê Científico de Petrópolis, Marco Liserre, explicou à CNN que o 
temporal no município fez com que a população entrasse em contato durante muito tempo com lama e 
água de esgoto, cenário propício para o desenvolvimento da leptospirose, doença originada por uma 
bactéria presente na urina dos ratos. 
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“As pessoas caminharam descalças na lama, tanto em 2011 como na tragédia de agora. A população que 
teve mais de três horas de exposição é altamente suscetível à infecção. É um contato direto com a pele. 
A maioria dos casos são formas leves e apresentam sintomas como dor de cabeça, alergia e febre. Mas 
também existem cenários preocupantes, quando as pessoas registram desde insuficiência renal, arritmia 
cardíaca e quadros hemorrágicos. É importante procurar um especialista”, disse Liserre. 
 
Disponível na íntegra em: Especialistas temem alta de Covid e leptospirose após tragédia em Petrópolis 
| CNN Brasil 
 
 
 
 

 
Prefeitura de Goiânia inaugura espaço terapêutico e de bem-estar do servidor 

 

Sugerido pela primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz, local conta com quatro consultórios e 

oferecerá atendimentos em acupuntura, ynsa, auriculoterapia, reiki, ventosaterapia e 

moxaterapia. “Sabemos o quanto o dia a dia de nosso servidor é estressante e isso pode 

acarretar doenças. Nesse espaço, vamos trabalhar a prevenção desses males, promovendo o 

equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual”, afirma prefeito 

 

Para reforçar as ações de atenção e cuidado com a saúde dos servidores municipais, o prefeito de 

Goiânia, Rogério Cruz, inaugurou, nesta segunda-feira (14/02), o primeiro espaço terapêutico e de 

bem-estar do servidor. Sugerido pela primeira-dama Thelma Cruz, que é terapeuta, o local oferecerá 

atendimentos de acupuntura, auriculoterapia ventosaterapia, massagem terapêutica, florais e 

moxaterapia. 

 “Sabemos o quanto o dia a dia de nosso servidor é 

estressante e isso pode acarretar doenças. Nesse 

espaço, vamos trabalhar a prevenção desses males, 

promovendo o equilíbrio físico, mental, emocional e 

espiritual”, afirmou o prefeito. “É mais uma forma de 

cuidar das pessoas, de cuidar de nossos servidores 

que tanto trabalham pelo desenvolvimento da 

capital”, ressaltou. 

Situado no térreo do Bloco C, no Paço Municipal, o 

ambulatório conta com quatro consultórios e 

oferecerá, de forma integral e gratuita, atendimentos 

de Práticas Integrativas e Complementares (PICS), como acupuntura, ynsa, auriculoterapia, reiki, 

ventosaterapia e moxaterapia, além de indicação de florais de Bach, aromaterapia e alinhamento de 

chakras. 
 
 
Disponível na íntegra em: Prefeitura de Goiânia inaugura espaço terapêutico e de bem-estar do servidor 
- Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br) 

 
 
 

Rumores Goiânia  
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TRT entendeu que o afastamento dos profissionais comprometeria a atividade 
essencial prestada pelo poder público, podendo provocar colapso do sistema de 

saúde 
 

Mais de 950 profissionais da saúde de Goiânia, maiores de 60 anos ou com doenças crônicas, devem 
retornar ao trabalho presencial. A determinação foi do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 
(TRT-GO), que manteve a sentença que negou pedido para que os servidores públicos municipais 
exercessem as atividades na modalidade de teletrabalho. A ação judicial, proposta pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT), alegar ser necessário proteger os profissionais que estão na linha de frente 
do atendimento às pessoas com Coronavírus (Covid-19). 
Por unanimidade, no entanto, a Terceira Turma do TRT-GO considerou o pedido improcedente 
porque entende que o risco à saúde, alegado no pedido do MPT, é um elemento indissociável da rotina 
dos profissionais da área. O colegiado também ressaltou que a saúde é direito de todos e que o 
afastamento dos profissionais comprometeria a atividade essencial prestada pelo poder público, 

podendo provocar colapso do sistema de saúde. 
A decisão levou em consideração os próprios 
argumentos da Prefeitura de Goiânia. O município, por 
sua vez, sustentou, na defesa, que a atividade exercida 
pelos profissionais é incompatível com o trabalho 
remoto e que não seria possível substituí-los. Na 
análise, a Terceira Turma seguiu voto da relatora, 
desembargadora Rosa Nair Reis, que rejeitou o pedido 
em razão de ferir o direito fundamental à saúde por 
parte do município. 

 
 Disponível na íntegra em: Servidores da saúde devem voltar ao trabalho presencial, diz Justiça - Jornal 
Opção (jornalopcao.com.br) 
 
 

Casos de Dengue aumentam 215% nas seis primeiras semanas do ano em Goiás 
 

O número de casos de Dengue em Goiás cresceu 
215% nas seis primeiras semanas do ano, em 
comparação com o ano passado. No período, foram 
9.293 confirmações. Além da Dengue, são 102 
notificações de Chikungunya, que também é 
transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti. De 
acordo com o coordenador estadual de Dengue da 
Secretaria de Estado de Saúde, Murilo do Carmo, o 
mapa de incidência de casos de dengue mostra 67 
cidades de Goiás em alto risco e 75 municípios em 
médio. 

 
 

 
 Disponível na íntegra em: Casos de Dengue aumentam 215% nas seis primeiras semanas do ano em 
Goiás - CBN Goiânia (cbngoiania.com.br) 
 

mailto:cievsgoiania@gmail.com
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/servidores-da-saude-devem-voltar-ao-trabalho-presencial-diz-justica-381950/
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/servidores-da-saude-devem-voltar-ao-trabalho-presencial-diz-justica-381950/
https://www.cbngoiania.com.br/programas/cbn-goiania/cbn-goi%C3%A2nia-1.213644/casos-de-dengue-aumentam-215-nas-seis-primeiras-semanas-do-ano-em-goi%C3%A1s-1.2405735
https://www.cbngoiania.com.br/programas/cbn-goiania/cbn-goi%C3%A2nia-1.213644/casos-de-dengue-aumentam-215-nas-seis-primeiras-semanas-do-ano-em-goi%C3%A1s-1.2405735


 

________________________________________________________________________________________________________ 
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 

 
 
 
 

Com desafios de drenagem, Goiânia demanda avanços na prevenção de tragédias 
ambientais 

 
Ao Jornal Opção, especialistas demonstram preocupação com o futuro da capital goiana 

quando o assunto é poupar moradores das áreas de risco 
 
A ocorrência de acidentes e tragédias ocasionadas pelas chuvas, como em todo o começo de ano, já 
prejudica moradores de diversos estados no Brasil em 2022. Entre os estados com maior destaque 
nesse infeliz panorama, estão Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro. No entanto, apesar das tentativas de 
prevenção, Goiás ainda não fica de fora. Isso, porque somente em janeiro de deste ano, cerca de 17 
cidades declararam situação de emergência após constantes temporais, que chegaram a deixar 
comunidades inteiras ilhadas na zona rural. Já em fevereiro, o cenário de preocupação dos moradores 

permanece. 
Com a continuidade das chuvas no estado de Goiás o 
estado de alerta se mantém. Na antiga capital, por 
diversas vezes ruas do centro histórico se encontraram 
alagadas, de modo que o Rio Vermelho subiu mais de 
3,5 metros após chover cerca de 24% do volume de 
água esperado para todo o mês de fevereiro. Na última 
semana, o excesso de precipitação deixou diversos 
moradores ilhados na cidade de Goiás e causou a 
suspensão de aulas no município. 

 
Disponível na íntegra em: Com desafios de drenagem, Goiânia demanda avanços na prevenção de 
tragédias ambientais - Jornal Opção (jornalopcao.com.br) 
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