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Austrália tem surto da rara encefalite japonesa 

 
Doença típica da Ásia afeta mais suínos e cavalos, mas pode ser grave se transmitida para 

humanos pela picada do mosquito Culex, o mesmo da elefantíase 
 
Moradores do sudeste da Austrália estão sendo avisados para se protegerem de mosquitos (gênero 
Culex, o mesmo da elefantíase) depois que autoridades de saúde descobriram um surto do vírus da 
encefalite japonesa (da família Flaviviridae, a mesma da dengue) em várias fazendas de porcos. 

Em entrevista à emissora australiana 7 News, o chefe do 
departamento de veterinária da Austrália, Mark Schipp, 
afirma que os casos foram confirmados por diagnóstico 
laboratorial, sendo um no norte do estado de Victoria, 
seis em Nova Gales do Sul e um em Queensland. 
 
“A encefalite japonesa é uma doença viral transmitida 
por mosquitos que ocorre principalmente em porcos e 
cavalos, mas pode causar infectar pessoas e raramente 
outros animais”, comenta o especialista à emissora. 
 

Disponível na íntegra em: Austrália tem surto da rara encefalite japonesa - Saúde - Trends BR 
 
 

Descarte incorreto de antimicrobianos ameaça saúde global, alertam 
especialistas 

Infecções resistentes aos medicamentos antimicrobianos contribuem para quase 5 milhões de 
mortes todos os anos no mundo, alertam pesquisadores 

 
O aumento na prevalência de microrganismos resistentes aos antimicrobianos, como as superbactérias, 
coloca em risco a vida de humanos e de animais. Uma das maiores ameaças à saúde global atualmente, 
o problema está associado diretamente ao uso excessivo e incorreto dos medicamentos, incluindo 
antibióticos, antifúngicos e antiparasitários, e ao descarte de resíduos dos fármacos no meio ambiente. 
Um grupo de líderes globais sobre o tema pediu, nesta quarta-feira (2), que os países reduzam a 
quantidade de resíduos antimicrobianos que acabam indo para o meio ambiente. Criado em 2020, o 
núcleo inclui chefes de estado, ministros de governo e líderes do setor privado e da sociedade civil. 
Os especialistas destacam a necessidade de novos estudos e da implementação de medidas para o 
descarte com segurança dos resíduos provenientes dos sistemas de saúde humana e animal, de 
alimentos e da indústria. 
 
Disponível na íntegra em: Descarte incorreto de antimicrobianos ameaça saúde global, alertam 
especialistas | CNN Brasil 

Clipping CIEVS Goiânia n° 09, SE n° 09, período de 27/02/2022 a 05/03/2022 

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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OMS alerta que ainda há alta transmissão da Ômicron no mundo 

 
A líder técnica da resposta à pandemia de covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria 
Van Kerkhove, afirmou nesta quarta-feira, 2, que ainda é possível observar uma alta transmissão da 
variante Ômicron no mundo. Além disso, segundo ela, não foi possível chegar ao patamar de vacinação 
contra a covid-19 “que gostaríamos” – que é de 70% da população mundial. 
 
Disponível na íntegra em: OMS alerta que ainda há alta transmissão da Ômicron no mundo - ISTOÉ 
Independente (istoe.com.br) 
 

Gripe aviária altamente letal se espalha entre frangos em Iowa, EUA 
 
O Estado de Iowa relatou uma forma altamente letal de gripe aviária em um grupo de aves domésticas 
O Estado de Iowa relatou uma forma altamente letal de gripe aviária em um grupo de aves domésticas 
nesta quarta-feira, expandindo um surto da doença nos Estados Unidos para o principal Estado 
produtor de ovos. O rebanho no condado de Pottawattamie, que não estava sendo criado para 
produção comercial, será abatido para evitar a propagação da doença, disse Iowa. 
 
No mês passado, casos de gripe aviária altamente letais foram confirmados em fazendas comerciais em 
Indiana, Kentucky e Delaware, provocando restrições à exportação de produtos avícolas dos EUA. Em 
2015, Iowa estava no centro do maior surto de gripe aviária nos EUA, que matou cerca de 50 milhões 
de aves. 
 

Disponível na íntegra em: Gripe aviária letal se espalha entre frangos em Iowa/EUA - AviSite 
 
 

Poliomielite: novo caso na África coloca o Brasil em alerta; entenda 
 

A poliomielite, doença infecciosa viral, é considerada erradicada no Brasil desde 1994. Contudo, o 
surgimento de um novo caso em Malawi, na África, depois de mais de cinco anos sem registro, coloca o 
mundo novamente em alerta. No Pará, a cobertura vacinal não chega a 50%, segundo o Sistema de 
Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). 
 
A poliomielite, também chamada apenas de pólio, é causada pelo poliovírus, que pode ser transmitido 
por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca de pessoas infectadas, 
podendo provocar paralisia. A doença é a principal causa de paralisia infantil, por isso, ela é combatida 

desde cedo por meio da imunização. 
 
A vacina contra poliomielite é disponibilizada pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) no Plano Nacional de 
Imunização (PNI) de duas formas: a Vacina Oral 
Poliomielite (VOP) ou Sabin, também conhecida como 
a vacina da gotinha; e a Vacina Inativada Poliomielite 
(VIP) ou Salk, administrada por via intramuscular. 
 

Disponível na íntegra em: Poliomielite: novo caso na África coloca o Brasil em alerta; entenda | Brasil | 
O Liberal 
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Ucrânia enfrenta falta de produtos médicos e temor de doenças 
 

A Ucrânia está enfrentando uma escassez de produtos médicos importantes e teve que interromper 
uma campanha urgente para conter um surto de pólio desde que a Rússia invadiu o país, disseram hoje 

(1º) especialistas de saúde pública. Necessidades 
médicas já são agudas e a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) alertou que os suprimentos de oxigênio 
estão acabando. 
 
Temores de uma crise de saúde pública mais ampla 
estão crescendo, com as pessoas fugindo de suas casas, 
serviços de saúde sendo interrompidos e entregas de 
suprimentos não conseguindo chegar à Ucrânia, que já 
havia sido atingida pela pandemia de covid-19. 
 

Disponível na íntegra em: Ucrânia enfrenta falta de produtos médicos e temor de doenças | Agência 
Brasil (ebc.com.br) 

 
3.3 bilhões de pessoas estão muito vulneráveis aos impactos do clima 

 
Mortalidade por eventos extremos foi 15 vezes maior em regiões mais vulneráveis na última 

década. 
 
Os impactos da mudança climática causada por seres humanos já provocaram perdas e danos para 
pessoas e ecossistemas. Esses impactos são mais graves entre populações urbanas marginalizadas, como 
os moradores de favelas. Nas regiões mais vulneráveis, o número de mortes por secas, enchentes e 

tempestades foi 15 vezes maior na última década do 
que nas regiões menos vulneráveis. 
O segundo volume do 6º Relatório de Avaliação (AR6) 
do IPCC, o painel do clima das Nações Unidas, está 
repleto de afirmações como essas em seu sumário 
executivo, publicado nesta segunda-feira (28/2). O 
sumário foi finalizado numa reunião virtual em meio à 
guerra da Ucrânia, que também ocorreu num clima 
interno de conflagração entre governos e cientistas do 
Grupo de Trabalho 2, que cuida de impactos e 
vulnerabilidades.  
 

Disponível na íntegra em: 3.3 bilhões de pessoas estão muito vulneráveis aos impactos do clima 
(ciclovivo.com.br) 

 
TikTok é investigado sobre impacto na saúde mental de adolescentes 

 
Algoritmo da plataforma está sob investigação nos Estados Unidos 

 
O TikTok está sendo investigado nos Estados Unidos a respeito dos seus efeitos na saúde mental de 
adolescentes. A investigação está sendo conduzida por uma coalização bipartidária de procuradores-
gerais de diversos estados norte-americanos. 

mailto:cievsgoiania@gmail.com
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O objetivo da investigação é analisar quais danos o aplicativo pode causar aos jovens e o que o TikTok 
sabia a respeito disso. Os procuradores-gerais vão se concentrar "nos métodos e técnicas utilizados pelo 
TikTok para aumentar o engajamento de usuários jovens, incluindo aumentar a duração do tempo gasto 

na plataforma e a frequência de engajamento com a 
plataforma", de acordo com um comunicado de 
imprensa da procuradora-geral Maura Healey, de 
Massachusetts. 
"Como crianças e adolescentes já lidam com problemas 
de ansiedade, pressão social e depressão, não podemos 
permitir que as mídias sociais prejudiquem ainda mais 
sua saúde física e bem-estar mental", disse Healey. 
 
 

Disponível na íntegra em: TikTok é investigado sobre impacto na saúde mental de adolescentes | 
Tecnologia | iG 
 

 
Norovírus: o que é o “vômito de inverno” que se tornou surto na Inglaterra 

 
Apelidado de bug do vômito de inverno, o mal traz sintomas altamente desagradáveis e é 

incrivelmente contagioso 

 
Enquanto o mundo ainda luta contra a pandemia de Covid-19, notícias da Inglaterra dão conta de um 
surto do chamado “norovírus”. Vários avisos foram emitidos sobre surtos, sobretudo em casas de 
repouso, pois sua maior ocorrência é em idosos. Apelidado de bug do vômito de inverno, o mal traz 
sintomas altamente desagradáveis, incluindo vômitos e diarréia, e é incrivelmente contagioso. 
Como o volume de casos aumentou significativamente nas últimas semanas, a Agência de Segurança da 
Saúde do Reino Unido passou a fazer recomendações de cuidados. Por enquanto, a ideia é incentivas 
medidas simples a serem tomadas para limitar a propagação do vírus. 
Hospitais e asilos 
O vírus se espalha muito facilmente em locais públicos, como hospitais, asilos e escolas. A propagação 
ocorre quando pequenas partículas de vômito, não visíveis ao olho humano, entram no nariz ou na 
boca das pessoas. 
A entidade alerta, no entanto, que o norovírus é altamente infeccioso e causa vômitos e diarréia, mas 
geralmente passa em alguns dias. É facilmente transmitido através do contato com indivíduos 

infectados ou superfícies contaminadas. O aumento nos 
surtos relatados ocorreu inicialmente em ambientes 
educacionais. Particularmente em creches e escolas, 
com 48% mais incidentes relatados à UKHSA do que o 
esperado. Relatos de surtos de norovírus em ambientes 
domiciliares também aumentaram nas últimas semanas, 
com um aumento de 24 para 40 casos relatados no 
período de uma semana. 
 
 

Disponível na íntegra em: Norovírus: o que é o "vômito de inverno" que se tornou surto na Inglaterra 

| ND Mais 
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Alta de casos de chikungunya em 2022 acende sinal de alerta em Fortaleza 

 
Entre janeiro e fevereiro, o município registrou mais infecções da doença do que no mesmo 

período em 2021 
 

Os índices relacionados à chikungunya em Fortaleza apresentaram um crescimento preocupante nos 
primeiros meses de 2022, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 
O número de casos confirmados da doença acendeu um sinal de alerta sanitário, conforme a prefeitura 
municipal. O resultado das amostras testadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) para 
detecção de anticorpos IgM — técnica usada para identificar a infecção pelo vírus — mostra uma 
positividade de 18,1% em janeiro, e 32,6% em fevereiro. As taxas são superiores às observadas no 
mesmo período do ano passado.  

 
Ao todo, 26 pessoas foram infectadas com a arbovirose 
nas primeiras oito semanas deste ano, enquanto em 2021 
foram 20.  
 
As autoridades municipais detectaram uma concentração 
de casos de chikungunya nos bairros da Regional de 
Saúde VI, que compreende localidades como Jardim das 
Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Luciano Cavalcante 
e adjacências. 

Disponível na íntegra em: Alta de casos de chikungunya em 2022 acende sinal de alerta em Fortaleza - 
Ceará - Diário do Nordeste (verdesmares.com.br) 

 
Bolsonaro diz que ministro da Saúde estuda rebaixar pandemia de Covid para 

endemia 
 

Endemia é status conferido a doenças recorrentes, para a qual a população e serviços de saúde 
já estão preparados. Rebaixamento deve levar à redução de restrições. 

 
 

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (3) que o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
estuda rebaixar, de pandemia para endemia, o status da Covid-19 no Brasil. Organização Mundial de 
Saúde (OMS) classifica desde março de 2020 que o planeta vive uma pandemia. 
Endemia é o status de doenças recorrentes, típicas, que se manifestam com frequência em uma 
determinada região, mas para a qual a população e os serviços de saúde já estão preparados. 
 
Se o rebaixamento de fato ocorrer, a doença provocada pelo coronavírus deixará de ser vista como uma 
emergência de saúde e muitas das restrições, como uso de máscaras, proibição de aglomerações e 
exigência do passaporte vacinal, deixarão de ser aplicadas 
 

Disponível na íntegra em: Bolsonaro diz que ministro da Saúde estuda rebaixar pandemia de Covid 

para endemia | Política | G1 (globo.com) 
 

Rumores nacionais  
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Ministério da Saúde libera o funcionamento de cruzeiros no país 
 
A temporada de cruzeiros no Brasil foi liberada para funcionar a partir do próximo sábado, 5 de março. 
A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde depois de uma reavaliação do cenário epidemiológico de 
covid-19 no país.  
A retomada dos cruzeiros vai permitir que quatro navios realizem 19 roteiros pelo litoral brasileiro, que 
passam pelos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A temporada se estende até o dia 
18 de abril. 
Para garantir a segurança sanitária dos passageiros e funcionários que trabalham nas embarcações, o 
Ministério da Saúde estipulou uma série de protocolos a serem cumpridos pelas empresas de cruzeiros. 
Os protocolos incluem testes negativos de covid antes do embarque, testes regulares da tripulação, 
limpeza contínua de todos os espaços públicos e quartos, uso de máscaras e distanciamento social. 
 
Disponível na íntegra em: Ministério da Saúde libera o funcionamento de cruzeiros no país | 
Radioagência Nacional (ebc.com.br) 

 

Prefeitura do Rio pode flexibilizar obrigatoriedade do uso de máscaras já na 
segunda (7) 

 
Secretário municipal de Saúde disse que positividade abaixo de 5% em testes de covid mostra 

cenário estável 
 
A Prefeitura do Rio de Janeiro antecipou do dia 14 para a próxima segunda-feira (7) a reunião do 
Comitê Científico que tem como principal assunto a necessidade do uso de máscara de proteção em 

locais fechados. Segundo o secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, há uma tendência de melhora do 
cenário epidemiológico na capital. 
Desde outubro e novembro do ano passado, deixaram 
de valer medidas de obrigatoriedade do uso de máscaras 
em espaços abertos e outras medidas restritivas, como a 
limitação de pessoas na ocupação de ambientes 
fechados. As ações ocorreram antes do aumento de 
casos de covid-19, com a variante ômicron, em janeiro. 
 

 

Disponível na íntegra em: Prefeitura do Rio pode flexibilizar obrigatoriedade do uso de | Saúde 

(brasildefato.com.br) 

 
 
 

 
Etapa de Goiânia marca o retorno do público a Stock Car após dois anos 

 
Segunda etapa da temporada 2022 será a primeira com acesso dos fãs desde o início da 

pandemia. Corrida será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna 
 

Rumores Goiânia  
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Nesta quarta-feira (02), a Vicar, promotora da Stock Car, iniciou a venda de ingressos para etapa de 
Goiânia, que ocorrerá nos dia 19 e 20 de março no 
Autódromo Internacional Ayrton Senna. O evento será 
o primeiro com o retorno do público desde o início da 
pandemia, em 2020. A corrida também contará com a 
abertura da temporada da Stock Series (categoria de 
acesso à Stock Pro) e a segunda etapa da Copa HB20. 
 
A última vez que aconteceu uma rodada dupla com a 
presença dos fãs foi em 24 de novembro de 2019. Na 
ocasião, Gabriel Casagrande e Felipe Fraga venceram as 
duas corridas disputadas. 
 

Disponível na íntegra em: Etapa de Goiânia marca o retorno do público a Stock Car após dois anos 

(terra.com.br) 
 

Duas festas clandestinas são encerradas na madrugada de sábado em Goiânia 
 
Goiânia - A Central de Fiscalização e Combate a Covid-19 da Prefeitura de Goiânia encerrou, na 
madrugada deste sábado (26/2), duas festas clandestinas na capital. Uma delas era acontecia no Beco da 
Codorna, área pública municipal localizada no Setor Central, e reunia mais de 300 pessoas. O ingresso 
custava entre R$ 5 e R$ 10.  
  

A central é formada por  60 servidores, entre auditores 
fiscais e agentes da Guarda Civil Metropolitana. Uma 
boate, que também funciona como tabacaria, foi 
autuada pelos auditores fiscais da Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) por 
falta de Alvará de Localização e Funcionamento.  
  
O estabelecimento também foi notificado pela Agência 
Municipal de Meio Ambiente (Amma) por poluição 
sonora. As ações da Central de Fiscalização e Combate 
a Covid-19 acontecem durante todo o fim de semana e 

feriado prolongado. 
 
 Disponível na íntegra em: Duas festas clandestinas são encerradas na madrugada de sábado em 
Goiânia - @aredacao 

 
 
 
 

Muita chuva em áreas do Sul, Centro-Oeste e Nordeste 
 
A circulação de ventos de um VCAN -  vórtice ciclônico em altos níveis - está formando muitas áreas 
de instabilidade sobre o Nordeste, parte do Centro-Oeste e do Norte. A combinação horária dos 
vórtice com o calor e a umidade do ar elevada formam nuvens muito carregadas, com potencial para 
temporais , como já  ocorre no litoral da Bahia. 
 

Alertas de Desastres -Goiânia  
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Uma frente fria se afasta no mar, na altura do litoral de São Paulo e do Paraná, mas deixa áreas de 
instabilidade sobre o Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As nuvens ficam mais carregadas com o 
calor no decorrer do dia e  ainda e provocam fortes pancadas de chuva.  
 
Nuvens carregadas da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) se espalham sobre o oceano, entre o 
litoral do Amapá e do Rio Grande do NorteAtenção para o risco de chuva forte nas capitais: Curitiba, 
Florianópolis,  São Paulo, Brasília, Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, Boa Vista, Manaus, Rio Branco, 
Porto Velho, Palmas,  Macapá, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, 
João Pessoa e Natal 
 
Disponível na íntegra em: Muita chuva em áreas do Sul, Centro-Oeste e Nordeste | Climatempo 
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