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OMS relata ataques a centros de saúde na Ucrânia, com ‘vários mortos’ 

 
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou ataques 

violam a neutralidade médica e leis humanitárias internacionais. 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou neste domingo (6) “vários ataques” a centros de 
saúde na Ucrânia e está investigando outros. A ofensiva a esses estabelecimentos causou “várias mortes 
e ferimentos”, acrescentou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma mensagem 
no Twitter. 
 
Tedros não deu detalhes da ofensiva contra esses centros de saúde e não informou, por exemplo, 

quantos foram destruídos nem onde. “Ataques a 
estabelecimentos de saúde ou trabalhadores violam a 
neutralidade médica e o direito internacional 
humanitário”, disse ele. 
Em seu breve post, Tedros não mencionou a Rússia, 
que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. No mesmo 
dia, surgiu o relato de um ataque atribuído às forças 
russas que deixou 4 mortos e 10 feridos em um 
hospital na região de Donetsk. 
 

Disponível na íntegra em: OMS relata ataques a centros de saúde na Ucrânia, com ‘vários mortos’ | 
Ucrânia e Rússia | G1 (globo.com) 
 
 

O Maláui reforça a sua resposta depois da detecção de poliovírus selvagem 
Infecções resistentes aos medicamentos antimicrobianos contribuem para quase 5 milhões de 

mortes todos os anos no mundo, alertam pesquisadores 
 
Lilongwe – As equipas de resposta a emergências da 
poliomielite no Maláui estão a reforçar a vigilância da 
doença e a aprofundar as investigações após o país ter 
detectado um caso de poliovírus selvagem - o primeiro 
do género em África desde 2016. A avaliação da 
extensão do risco e a procura de quaisquer outros casos 
fazem parte das etapas cruciais de uma resposta eficaz 
para travar o vírus, e proteger as crianças do seu impacto 
debilitante. 
A Região Africana foi declarada e certificada como livre 

de poliovírus selvagem indígena em Agosto de 2020, depois de ter eliminado todas as formas de 

Clipping CIEVS Goiânia n° 10, SE n° 10, período de 03/03/2022 a 12/03/2022 

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  

mailto:cievsgoiania@gmail.com
https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2022/03/06/russia-atacou-hospitais-e-centros-de-saude-na-ucrania-diz-oms.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2022/03/06/russia-atacou-hospitais-e-centros-de-saude-na-ucrania-diz-oms.ghtml


 

________________________________________________________________________________________________________ 
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 

poliovírus selvagem. A análise laboratorial ligou a estirpe detectada no Maláui à que circulava na 
província de Sindh, no Paquistão, em 2019.  
Em Janeiro de 2022, logo após o Maláui ter recebido os primeiros resultados da detecção do poliovírus, 
o Ministério da Saúde, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), lançou rapidamente 
medidas de resposta, recolhendo amostras de fezes adicionais dos contactos do caso índice, enviando-
as para uma análise mais aprofundada, e procurando activamente possíveis novos casos. O país 
declarou um surto de poliovírus selvagem a 17 de Fevereiro, na sequência da confirmação do tipo de 
vírus. Este é o primeiro caso de poliovírus selvagem no Maláui desde 1992. 
 
Disponível na íntegra em: O Maláui reforça a sua resposta depois da detecção de poliovírus selvagem | 
OMS | Escritório Regional para a África (who.int) 

 
Surto de gripe das aves detetado na região do Porto 

 
Foi detetado um novo foco de infeção de gripe das aves numa exploração caseira em Vila do Conde, no 
Porto, esta quinta-feira, dia 3 de março. Este é o décimo oitavo foco em Portugal, depois deste 
coronavirus ter sido detetado em Leiria, Santarém, Setúbal, Beja, Faro e Porto. Este novo foco de gripe 

das aves foi detetado na freguesia de Gião, no concelho 
de Vila do Conde. Existem já vários territórios da 
região em vigilância, devido à proximidade com o local 
onde foi encontrado o surto. 
 
As autoridades deixaram várias recomendações, tais 
como, prender as aves nos galinheiros, não vender, nem 
comprar aves até novas orientações, não pode sair ou 
entrar com aves nas freguesias notificadas e 
obrigatoriedade de alertar as autoridades no caso de 
encontrar aves mortas. 
 

Disponível na íntegra em: OMS alerta que ainda há alta transmissão da Ômicron no mundo - ISTOÉ 
Independente (istoe.com.br) 
 

Em meio à guerra, Ucrânia enfrenta falta de produtos médicos e temor de 
doenças 

Temores de uma crise de saúde pública mais ampla crescem à medida que as 
pessoas fogem de suas casas, serviços de saúde são interrompidos e 

suprimentos não chegam ao país 
 
A Ucrânia conta com poucos suprimentos médicos essenciais e teve que interromper os esforços 
urgentes para conter um surto de poliomielite desde que a Rússia invadiu o país na semana passada. O 
alerta foi feito por especialistas em saúde pública nesta terça-feira (1º).  
As necessidades médicas já são agudas e a Organização Mundial da Saúde alertou no domingo (27) que 
os suprimentos de oxigênio estavam acabando. Na terça-feira, a OMS disse em um comunicado que 
algumas instalações já enfrentam escassez de oxigênio. 
 
Temores de uma crise de saúde pública mais ampla estão crescendo à medida que as pessoas fogem de 
suas casas, os serviços de saúde são interrompidos e os suprimentos não chegam à Ucrânia, que 
também foi atingida pela pandemia de Covid-19. Sergii Dubrov, um anestesista que trabalha em vários 
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hospitais na capital ucraniana, Kiev, disse que tinha 
suprimentos suficientes para as próximas duas semanas, 
mas a situação era preocupante. 
“A maioria dos meus colegas dorme no hospital e trabalha 
quase 24 horas por dia desde 24 de fevereiro”, disse ele à 
Reuters em entrevista por telefone, referindo-se ao 
primeiro dia da invasão. 
 
 

Disponível na íntegra em: Em meio à guerra, Ucrânia enfrenta falta de produtos médicos e temor de 

doenças | CNN Brasil 
 

Nova Variante Do Ebola É Encontrada Em Morcegos 
 

Segundo cientistas dos Estados Unidos, o vírus do Bombali pode ser transferido de animais 
para humanos. Entenda! 

 
Em 2014, um surto de Ebola surpreendeu o mundo, matando milhares de pessoas na África Ocidental. 
Agora, cientistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos 
encontraram um novo tipo de ebolavirus, o chamado Bombali. 
Segundo informações do Globo, a descoberta da enfermidade — que saltaria de animais para humanos 

— foi publicada na revista científica Cell Press. Nesse 
sentido, o estudo que identificou a doença ainda está 
em fase de revisão por pares. 
 
É importante pontuar que, para os estudiosos, o 
Bombali é bastante preocupante porque, ao ter sido 
identificado em morcegos, pode ser classificado como 
uma doença zoonótica — tipo de enfermidade 
possivelmente transferida de animais para humanos. 
 

Disponível na íntegra em: Poliomielite: novo caso na África coloca o Brasil em alerta; entenda | Brasil | 
O Liberal 

China registra maior número de casos diários de covid-19 neste ano 
 

Apenas Qingdao registrou 88 novos casos da covid-19, sendo este o maior número de casos 
diários transmitidos localmente no país até agora neste ano 

 
A China registrou ontem 329 novos casos de coronavírus no território, sendo 175 deles transmitidos 
localmente, informou hoje a Comissão Nacional de Saúde (NHC, na sigla em inglês) no domingo. 
Apenas Qingdao registrou 88 novos casos da covid-19 - todos da variante ômicron, registrando o maior 
número de casos diários transmitidos localmente no país até agora neste ano. 
O surto na cidade portuária ocorreu principalmente entre estudantes do ensino médio no condado de 
Laixi, informou a Comissão Municipal de Saúde de Qingdao. A partir de amanhã, o condado irá 
implementar uma segunda rodada de testes em massa, apesar de não haver grande risco de novos surtos. 
 

Disponível na íntegra em: China registra maior número de casos diários de covid-19 neste ano | 

Internacional e Commodities | Valor Investe (globo.com) 
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Um surto de gripe A em Leiria já infetou mais de 60 pessoas 
 

Mais de 230 jovens foram assistidos nas urgências do centro hospitalar da cidade até ao 
momento. 

Está a decorrer, de momento, uma investigação epidemiológica por parte da Saúde Pública de Leiria e 
da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), declararam as organizações, esta sexta-feira, 4 
de março. Em causa está um surto de gripe A que já atingiu mais de 60 jovens da região. 
De acordo com a nota partilhada com a imprensa, os que foram acometidos pelo vírus têm idades 

compreendidas entre os 14 e os 24 anos. Todos eles 
apresentavam sintomas moderados como febre, tosse e 
dores musculares, o que fazia crer que se pudesse tratar 
de Covid-19. Após ser feita uma testagem a todos os 
230 que se dirigiram às urgências do Centro Hospitalar, 
15 foram diagnosticados com o novo coronavírus, e 63 
com gripe A. Felizmente, alguns já conseguiram 
retomar a atividade escolar, lê-se no comunicado. 
 

Disponível na íntegra em: Um surto de gripe A em Leiria já infetou mais de 60 pessoas (nit.pt) 
 

 
Califórnia: casos de Shigella em Eureka, podem estar ligados a lavanderias 

 

 
Autoridades de saúde pública e ambiental no condado de Humboldt, Califórnia, estão trabalhando para 
conter casos locais da doença gastrointestinal bactéria Shigella, depois que três casos confirmados em 
laboratório e mais dois casos suspeitos infectaram residentes de Eureka durante o mês passado. 

Os casos abrangem vários lares, infectando crianças e 
adultos em idade escolar, incluindo uma pessoa em situação 
de rua. 
As autoridades acreditam que o vírus pode ter se espalhado 
por uma ou mais lavanderias Eureka, depois que uma pessoa 
infectada lavou roupas contaminadas na instalação. As 
autoridades de saúde ambiental estão trabalhando em 
estreita colaboração com os operadores das duas lavanderias, 
a lavanderia self-service na Summer Street e a Eureka 
Laundromat na Little Fairfield Street, para garantir que suas 
instalações sejam limpas e desinfetadas adequadamente. 
 
A bactéria Shigella é encontrada nas fezes e a infecção é 
transmitida pela ingestão de alimentos ou líquidos 
contaminados por uma pessoa infectada, ou quando uma 
pessoa toca uma superfície ou objeto contaminado e depois 
toca a boca ou coloca o objeto na boca. As pessoas 
infectadas com shigelose geralmente apresentam febre, 
cólicas abdominais e diarréia que pode ser sanguinolenta.  

 
Disponível na íntegra em: Califórnia: casos de Shigella em Eureka, podem estar ligados a lavanderias - 
Outbreak News Today (outbreaknewstoday-com.translate.goog) 
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Rico Vasconcelos/ UOL: Heterossexuais voltam a ser maioria dos novos casos de HIV 
no Reino Unido 

Segundo cientistas dos Estados Unidos, o vírus do Bombali pode ser transferido de animais 
para humanos. Entenda! 

 
Segundo dados atualizados que foram divulgados no último mês sobre a epidemia de HIV no Reino 
Unido, após uma década o número de novos casos registrados dessa infecção entre pessoas 
heterossexuais voltou a ser maior do que entre gays e bissexuais. 
Essa informação viralizou e causou certo pânico em uma parte da população heterossexual que habita 
o planeta. E pelo que já vi circulando pela internet, percebi que a notícia precisava ser mais bem 
compreendida para que não se inicie uma avalanche de informações equivocadas. 

Diferente do que muitos entenderam, a notícia é boa 
e não ruim. É preciso entender que estamos aqui 
falando da proporção de casos novos diagnosticados, 
então não se trata de uma explosão de casos entre os 
héteros, mas uma redução significativa dos casos 
entre os homens gays e bissexuais. 
O Reino Unido tem uma epidemia de HIV 
semelhante à do Brasil, concentrada em poucos 
grupos populacionais específicos, como por exemplo 
os homens gays e bissexuais.  
 

Disponível na íntegra em: Rico Vasconcelos/ UOL: Heterossexuais voltam a ser maioria dos novos 

casos de HIV no Reino Unido – Agência AIDS (agenciaaids.com.br) 
 

 

 
Fiocruz aponta crescimento de casos de SRAG em crianças 

 
Fiocruz aponta crescimento de casos de SRAG em crianças 

 
A incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) mantêm tendência de queda na população 
em geral, mas, nas crianças, houve uma "ascensão significativa" no mês de fevereiro. A avaliação é dos 
pesquisadores que elaboram o Boletim Infogripe, divulgado hoje (4) pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) com base em dados de até 28 de fevereiro.  
Segundo o estudo, dados laboratoriais preliminares sugerem que há um aumento nos casos de SRAG 

por vírus sincicial respiratório (VSR) na faixa etária de 0 
a 4 anos, enquanto os de SARS-CoV-2 pararam de cair 
nas crianças de 5 a 11 anos. Esse quadro está associado 
aos indícios de crescimento de casos detectados no Rio 
de Janeiro e no Distrito Federal nas últimas três semanas, 
segundo os pesquisadores. 
O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes,  destaca 
que o risco para as crianças que não completaram a 
vacinação é relativamente mais alto ainda que os casos 
na população em geral estejam diminuindo. 

 
Disponível na íntegra em: Fiocruz aponta crescimento de casos de SRAG em crianças | Agência Brasil 
(ebc.com.br) 

Rumores nacionais  
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Com o mês de março, começa fase de maior circulação da gripe, e secretário de 
Saúde de Pernambuco cobra antecipação da vacinação pelo ministério 

 
O Instituto Butantan já entregou, ao Ministério da Saúde, aproximadamente 7 milhões de 

doses com nova cepa H3N2 Darwin para encaminhar aos Estados. Mas infelizmente, até o 
momento, nada foi distribuído 

 
O aparecimento e o salto repentino da gripe H3N2 no fim do ano passado em Pernambuco, 
provocados por um subtipo do vírus influenza conhecido como Darwin, fazem despontar agora uma 
preocupação adicional com a doença neste período em que tradicionalmente se inicia a sazonalidade 
(termo que se refere a uma determinada estação ou época) das infecções respiratórias no nosso Estado 
e demais localidades do Nordeste. Apreensivo com este cenário, o secretário de Saúde de Pernambuco, 
André Longo, cobra que o Ministério da Saúde antecipe a campanha de vacinação contra contra gripe. 
Somente da segunda quinzena de dezembro até agora, o Estado confirmou laboratorialmente 9.878 
casos de influenza A (98% do subtipo H3N2) e 275 mortes de pessoas que positivaram para o vírus. 
 
Disponível na íntegra em: Com o mês de março, começa fase de maior circulação da gripe, e secretário 
de Saúde de Pernambuco cobra antecipação da vacinação pelo ministério (uol.com.br) 
 

Pneumonia mata 504 pessoas e passa a covid-19 como principal causa de morte 
no DF 

 
Índice de disseminação do novo coronavírus caiu para 0,64 no Distrito Federal. É 

a menor taxa de transmissão registrada desde o início da crise sanitária. 
Pneumonia passa a ser a principal causa de morte entre os brasilienses no 

primeiro bimestre deste ano 
 

 
A taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal segue em queda e, ontem, atingiu o menor índice 
registrado desde o início da medição para a pandemia na capital do país: 0,64 — quando 100 infectados 
passam o novo coronavírus para 64 pessoas. Reflexo dessa diminuição que vem sendo observado há 
semanas, é o número de mortes diretamente ligado à doença. Nos dois primeiros meses deste ano, a 
crise sanitária tirou a vida de 414 brasilienses, e a principal causa de óbitos, no mesmo período, no DF, 
passou a ser a pneumonia, com 504 vítimas. 

Embora a infecção pulmonar tenha matado mais 
brasilienses em 2022 do que a covid-19, a doença 
causada pelo SARS-CoV-2 está ligada ao aumento da 
incidência de pneumonia entre os óbitos. É o que 
explica Werciley Junior, coordenador da Infectologia do 
Hospital Santa Lúcia. Segundo o infectologista, quando 
a covid-19 não causa morte imediata, as chances de o 
paciente desenvolver pneumonia são grandes. "O óbito 
pode ser relacionado diretamente à covid-19, quando o 
paciente tem falência pulmonar, por exemplo.  
 

Disponível na íntegra em: Ministério da Saúde libera o funcionamento de cruzeiros no país | 
Radioagência Nacional (ebc.com.br) 
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Máscaras deixam de ser obrigatórias no Rio, diz Paes 
 

Prefeito afirmou também que passaporte vacinal será cobrado por pelo menos mais três 
semanas. 

 
Cariocas não precisam mais usar máscaras, em qualquer lugar. Uma edição extra do Diário Oficial 
publicada na tarde desta segunda-feira (7) traz um decreto do prefeito Eduardo Paes (PSD) com o fim 
da obrigatoriedade. Paes explicou que cumpriu a determinação do Comitê Científico, que se reuniu 

nesta manhã e, diante do melhor cenário 
epidemiológico da pandemia, decidiu pelo 
afrouxamento. 
 
O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, 
ressaltou, no entanto, que a exigência do passaporte 
vacinal continua mantida pelo menos até o fim de 
março — ou quando a cidade chegar a 70% da 
população adulta com a dose de reforço. Hoje esse 
indicador está em 54%. Entenda mais abaixo quais 
lugares exigem o passaporte vacinal. 
 

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

(brasildefato.com.br) 

 

Vacina única contra covid-19 e influenza tem resultados promissores 
 

Avaliação é do diretor de Produção do Butantan 
 

O Instituto Butantan avaliou como promissores os primeiros resultados de estudo realizado com a 

vacina única contra a covid-19 e contra a gripe, já que os testes preliminares mostraram que o 

imunizante produz anticorpos contra o vírus da gripe e contra o SARS-CoV-2. 

 

Segundo o instituto, os testes em humanos da vacina única podem começar em até um ano. 

Atualmente, o imunizante a está em fase de testes em modelos animais que, após imunização, 

produziram anticorpos reagentes às três cepas do 

vírus influenza (H1N1, H3N2 e B), além do novo 

coronavírus (covid-19). 

 

A vacina inclui a formulação da ButanVac, 

imunizante produzido pelo Butantan contra a 

covid-19 que está sendo avaliado em ensaios 

clínicos e será produzido no Brasil, e da vacina 

contra a influenza, também produzida pelo 

instituto e que abastece o Programa Nacional de 

Imunizações (PNI). 

 
Disponível na íntegra em: Vacina única contra covid-19 e influenza tem resultados promissores | 

Agência Brasil (ebc.com.br) 
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Goiânia: gato que mordeu cinco pessoas morre com diagnóstico de raiva 

 
O último caso de raiva felina registrado na cidade foi em 2011, ou seja, há mais de 10 anos. 

Prefeitura iniciou trabalho de controle vacinal 
 

Goiânia – Um gato que morreu em Goiânia, no início de fevereiro, após passar mal e agredir (arranhar 
e morder) cinco pessoas, incluindo um médico 
veterinário, foi diagnosticado com raiva. O resultado 
do exame saiu no último dia 27/2 e a informação foi 
confirmada pelo Centro de Zoonoses da cidade. 
O animal vivia em um bairro de chácaras na região 
norte da capital. Ele tinha tutor, mas vivia solto, 
perambulando pelas propriedades em volta. 
 
Acredita-se, a princípio, que ela possa ter contraído a 
doença a partir de um morcego, mas uma nova análise, 
em laboratório de São Paulo, confirmará a origem e 
variante da raiva, se foi humana ou animal. 

 
Disponível na íntegra em: Goiânia: gato que mordeu cinco pessoas morre com diagnóstico de raiva 
(metropoles.com) 

 
Prefeitura de Goiânia lança Jogos Educacionais 2022, com abertura no Ginásio 

Rio Vermelho, dia 23/03 

Inscrições para participar da abertura, com atrações culturais, podem ser feitas até essa 
quarta-feira (09/03), no site da Secretaria Municipal de Educação (SME). “Esporte é 
importante na formação das crianças, pois ajuda na conscientização de hábitos saudáveis, 
ensina sobre cooperação e instiga raciocínio”, ressalta prefeito Rogério Cruz 
 
A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), lança, no dia 23 de 
março, os Jogos Educacionais 2022. A cerimônia de abertura será no Ginásio Rio Vermelho, com 
apresentações culturais. 

 “Esporte é importante na formação das crianças, pois 
ajuda na conscientização de hábitos saudáveis, ensina 
sobre cooperação e instiga raciocínio”, ressalta 
prefeito Rogério Cruz. 
As escolas que desejarem participar da cerimônia de 
abertura devem realizar inscrição pelo site da SME 
(https://www.goiania.go.gov.br/secretaria/secretaria-
municipal-de-educacao-e-esporte/), até o dia 9 de 
março. A secretaria anunciará, em breve, regulamento 
e datas dos jogos. 
 

 Disponível na íntegra em: Prefeitura de Goiânia lança Jogos Educacionais 2022, com abertura no 

Ginásio Rio Vermelho, dia 23/03 - Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br) 
 

Rumores Goiânia  
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Muita chuva em áreas do Sul, Centro-Oeste e Nordeste 
 
No Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, o sol ainda aparece na maior parte do dia, faz calor e as 
pancadas de chuva se concentram entre a tarde e a noite, de forma isolada. Mesmo assim, há condições 
para chuva moderada a forte e com raios, inclusive nas capitais São Paulo, Brasília, Goiânia, Curitiba e 
Florianópolis. No litoral do Rio de Janeiro, o calor segue intenso e ainda não chove na cidade do Rio. 
 
Disponível na íntegra em: Segunda-feira quente no BR e com chuva volumosa em muitos estados 
(terra.com.br)  
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