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Surto de doença hemorrágica viral atinge coelhos bravos no Porto Santo 

 
As colónias de coelhos bravos do Porto Santo, na Madeira, foram afetadas por um surto de 
doença hemorrágica viral, indicou hoje o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza 
(IFCN), referindo que se verifica "alguma mortalidade" desde fevereiro.  
 
"A doença altamente contagiosa, tem elevadas taxas de mortalidade e a sua transmissão ocorre mediante 
contacto direto com os coelhos infetados e também por transmissão indireta, em que os insetos, aves e 

mamíferos podem atuar como vetores importantes", 
esclarece o instituto em comunicado. 
 A autoridade regional sublinha, no entanto, que a 
enfermidade -- doença hemorrágica viral variante tipo II 
(RHDV2) -- não se transmite ao ser humano. 
"Os surtos desta doença ocorrem geralmente com maior 
frequência durante o outono e inverno, sendo o sinal 
clínico mais evidente a morte súbita", explica, adiantando 
que, como medida preventiva, será feita uma recolha ativa 
dos animais mortos, enterrando-os e desinfetando os 

locais com cal viva. 
 
Disponível na íntegra em: Surto de doença hemorrágica viral atinge coelhos bravos no Porto Santo 
(noticiasaominuto.com) 

 
Novo surto de gripe aviária em Aberdeenshire, enquanto autoridades de saúde emitem novos 

avisos 
 

Autoridades confirmaram que um surto de gripe aviária foi identificado entre as aves em uma instalação 
em Aberdeenshire. 
Equipes especializadas foram chamadas para um bando misto de aves em um quintal perto de Colston 

depois que várias aves testaram positivo para o vírus da 
gripe aviária H5N1 altamente patogênico. 
 Uma zona de proteção de 3 quilômetros e uma zona de 
controle de 10 quilômetros ao redor dos edifícios 
afetados também foram anunciadas. 
As pessoas afetadas pelo surto ficarão restritas ao 
movimento de aves, carcaças, ovos, excrementos de aves 
usados e esterco, enquanto também há restrições às 
populações de aves. 
 

Disponível na íntegra em: Novo surto de gripe aviária em Aberdeenshire, enquanto autoridades de 

saúde emitem novos avisos (althahbiah.com) 

Clipping CIEVS Goiânia n° 11, SE n° 11, período de 13/03/2022 a 19/03/2022 

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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Registados 65 infetados em surto de gripe A na Marinha Grande 
 

Surto de infeções virais atingiu um elevado número de jovens que participaram numa festa de 
Carnaval numa discoteca. 

O surto de infeções virais que atingiu um elevado número de jovens que participaram numa festa de 
Carnaval numa discoteca, na Marinha Grande, 
totalizou 65 casos, a maioria de gripe A, apurou esta 
terça-feira o CM. Os primeiros casos surgiram há uma 
semana, tendo sido atendidos nas Urgências  Geral e 
Pediátrica do Hospital de Santo André, em Leiria, mais 
de 300 adolescentes e jovens, com idades entre os 14 e 
os 24 anos. A informação inicial, de que seria um surto 
de legionela não se confirmou, não tendo sido 
diagnosticado qualquer caso. Todos os infetados 
tinham sintomas leves e estão em casa. 

 

Disponível na íntegra em: Registados 65 infetados em surto de gripe A na Marinha Grande - Sociedade 

- Correio da Manhã (cmjornal.pt) 
 

Os moradores da Pensilvânia são instados a se protegerem de doenças 
transmitidas por carrapatos, pois as taxas de infecção continuam a aumentar 

no estado 
 
Doenças reprodutivas e obstétricas e o que procurar se você foi mordido. O STEAT Express diz que 5% 
dos casos mais comuns do tipo L da Pensilvânia têm alguma forma da doença, incluindo a doença de 
Lyme e um vírus raro, mas grave. >> É alarmante ver as taxas de infecção nesses hotspots de vírus de 

veado-macaco aumentarem tanto. >> A taxa de infecção 
mais alta anterior em um local na Pensilvânia foi de 11%. 
Este ano, o TEEHR teve uma taxa de infecção superior 
a 80% das amostras coletadas. Esta taxa é alarmante, mas 
indesejável via STE.AT >> Eu realmente, realmente, 
realmente acho que DEER  TICK está circulando pelo 
domínio dominante em níveis muito baixos. Especialistas 
continuam a confirmar a prevalência da doença de Lyme 
no estado. >>  

 

Disponível na íntegra em: Os moradores da Pensilvânia são instados a se protegerem de doenças 

transmitidas por carrapatos, pois as taxas de infecção continuam a aumentar no estado 

(90goals.com.br) 
 

HIV-1: Variante mais virulenta tem mais chances de infecção pelo sexo vaginal, diz 
estudo 

 
A variante HIV-1 do vírus da Aids, a mais disseminada ao redor do mundo, é mais virulenta quando a 
transmissão se dá pelo sexo vaginal. A infecção costuma ser mais branda quando a transmissão ocorre 
em uma relação de sexo anal entre homem e mulher ou entre dois homens. 
 
Segundo uma pesquisa do Instituto Indiano de Ciências, a virulência do agente infeccioso da variante 
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HIV-1 aumenta quando há contato entre os órgãos sexuais masculino e feminino. Este efeito é 
ocasionado pelos chamados “gargalos de transmissão”, que torna a variante mais adaptável a mudanças. 
Os chamados grupos de risco para o HIV tendem a ter diferentes modos de transmissão da doença. Por 
conta disso, as diferentes variantes do HIV-1 são diretamente afetadas pelos gargalos, que evoluem de 
formas distintas dentro dos diferentes grupos de risco. 
 

Disponível na íntegra em: HIV-1: Variante mais virulenta tem mais chances de infecção pelo sexo 

vaginal, diz estudo - Olhar Digital  

 

Pessoas infectadas com Ômicron transmitem vírus por ao menos 6 dias 
 

Novo estudo indica que isolamento de 5 dias, como é adotado em muitos países, não é 
suficiente para evitar disseminação da doença 

 
Pacientes da Covid-19, infectados com a variante Ômicron, podem transmitir o vírus por pelo menos 
seis dias, segundo mostra um estudo do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, publicado 

na plataforma medRxiv.  
A descoberta sugere que o isolamento de cinco dias, 
adotado por diversos países desde a descoberta da  nova 
variante, pode não ser suficiente para conter a 
transmissão do vírus. Os pesquisadores analisaram 
amostras de sangue e de exames do tipo PCR de 56 
pacientes da Covid-19 entre julho de 2021 e janeiro de 
2022, todos recém-diagnosticados, com sintomas leves e 
sem a necessidade de hospitalização. Dezenove deles 
haviam sido infectados pela variante Ômicron e 37 pela 
Delta. 
 

Disponível na íntegra em: Pessoas infectadas com Ômicron transmitem vírus por ao menos 6 dias 
(metropoles.com) 

 
Alemanha registra novo recorde de casos diários de covid-19 

 
País contabiliza mais de 260 mil infecções em 24 horas. Autoridades renovam pedido para que a 
população se vacine, em meio a alertas de uma sexta onda da doença.Após semanas de queda nos 
números da pandemia na Alemanha, o país registrou nesta quinta-feira (10/03) um novo recorde da 
contagem de casos diários de covid-19. 
Segundo o Instituto Roberto Koch (RKI), a agência de controle e prevenção de doenças do país, foram 
registradas 262.752 infecções em 24 horas, além de 259 mortes. Há uma semana, o país havia 
contabilizado 210.673 casos em 24 horas, bem abaixo do patamar atual. 
A taxa de incidência em 100 mil pessoas durante um período de sete dias – que serve como referência 
para a adoção de medidas preventivas por parte do governo – aumentou para 1.388,5. No dia anterior, 
esse índice era de 1.319,0, e há uma semana, 1.174,1. 
 
Disponível na íntegra em: Alemanha registra novo recorde de casos diários de covid-19 - ISTOÉ 
DINHEIRO (istoedinheiro.com.br) 
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Uso da máscara deixa de ser obrigatório na França, apesar de retomada 
epidêmica 

 
O uso das máscaras deixará de ser obrigatório em praticamente todos os locais na França, 

nesta segunda-feira (14), apesar do aumento do número de casos da Covid-19. Após dois 
anos de restrições, os franceses podem "respirar", mas a flexiblização corre o risco de ser 

temporária. 
 

 
Às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais francesas, em 10 de abril, o governo francês 
preferiu manter sua política de volta à "vida normal". Além do fim imposição do uso da máscara, que 
também se aplica a empresas, escolas e lojas, o passe vacinal não será mais obrigatório.  
A proteção continua sendo "recomendada" para pessoas positivas e casos de contato de risco, pessoas 
sintomáticas e profissionais da saúde, e será mantida no transporte público e nos estabelecimentos de 
saúde. 
Após dois anos de epidemia, o assunto ganhou a página dos maiores jornais franceses nesta segunda-
feira, que veem a decisão com cautela. 
“Tudo ia bem. Depois de seis semanas, todos os indicadores epidemiológicos eram favoráveis. O vírus 
perdia um pouco de espaço a cada dia. Mas, depois que entrou em vigor o fim do uso obrigatório das 
máscaras, o SARS-Cov-"2 voltou a ganhar força”, destaca o jornal Le Figaro, ressaltando que o governo 
não voltou atrás nas decisões relacionadas à flexibilização, apesar do aumento de casos. 
 

Disponível na íntegra em: Uso da máscara deixa de ser obrigatório na França, apesar de retomada 

epidêmica (rfi.fr) 

 

Israel registra primeiro caso de poliomielite em mais de 30 anos em menina de 3 
anos não vacinada 

 
Uma menina de três anos em Jerusalém, Israel, foi diagnosticada com poliomielite, anunciou o 
Departamento de Saúde do país em coletiva de imprensa neste domingo (6). O país do Oriente Médio 
não registrava um novo caso de poliomielite há mais de 30 anos. A menina, que não teve a identidade 
divulgada, não foi vacinada contra o vírus, que foi erradicado na maioria dos países devido a ampla e 
eficiente imunização das crianças. 
É o primeiro caso israelense do vírus desde 1988. As autoridades ainda não determinaram a origem da 

infecção, nem foi divulgado se a criança transmitiu o 
vírus a mais alguém. A poliomielite pode deixar sequelas 
graves e atinge principalmente os menores de 5 anos. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde, um 
em cada 200 casos de poliomielite leva a uma paralisia 
irreversível (geralmente das pernas). Entre os acometidos, 
5% a 10% morrem por paralisia dos músculos 
respiratórios. As vacinas estão amplamente disponíveis 
no mundo, embora o vírus ainda seja um problema em 
nações geograficamente próximas a Israel, como 
Afeganistão e Paquistão.  

 
Disponível na íntegra em: Israel registra primeiro caso de poliomielite em mais de 30 anos em menina de 
3 anos não vacinada - Revista Crescer | Saúde (globo.com) 
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Carne de tatu está transmitindo micose pulmonar no Piauí, alerta o Ibama 

 
Mais de 100 casos de micose pulmonar já foram registrados em 40 municípios do Piauí somente neste 
ano. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fez um alerta 
para que a população não coma carne de tatu. Em um estudo publicado em junho de 2018 na revista 
PLoS Neglected Tropical Diseases, pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) indicaram 
que 62% dos tatus-galinha recolhidos do estado apresentaram sinais de exposição à bactéria que causa a 
hanseníase. 

 
Além disso, o estudo constatou que os indivíduos que 
ingerem carne de tatu-galinha com mais frequência 
apresentam maiores concentrações de anticorpos contra a 
hanseníase no sangue, o que aponta para uma forte 
correlação entre a caça, o manejo, a ingestão desses 
animais silvestres e a proliferação da enfermidade. É 
importante ressaltar que no Piauí ainda não há registros 
comprovados de casos de hanseníase que tenham ligação 
com o manejo e consumo do tatu. 

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

Anvisa proíbe venda de lote de filé-mignon contaminado 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote de filé-
mignon da marca BF Meat devido à contaminação por salmonella, após análise feita pelo Ministério da 
Agricultura. A decisão da agência, publicada nesta terça-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU), 
proíbe a comercialização, distribuição e uso do lote de 27 de janeiro de 2022, com validade no dia 28 de 
março. A empresa irá recolher voluntariamente o lote, informa o comunicado.A publicação, no entanto, 
não cita em que cidades o lote foi distribuído. 
O g1 entrou em contato com a empresa, que tem sede em SP, e aguarda um posicionamento. 
O que é salmonella? Conhecida por ser a maior responsável por quadros de intoxicação alimentar, a 

salmonela (Salmonella enterica e Salmonella bongori) é 
um tipo de bactéria transmitida pela ingestão de 
alimentos crus ou mal cozidos contaminados por fezes. 
Ela causa uma infecção bacteriana chamada salmonelose. 
Os principais sintomas da doença são dor abdominal, 
vômitos e diarreia e costumam surgir de 12 a 36 horas 
depois da ingestão de comidas contaminadas. Para evitar 
a doença, médicos infectologistas recomendam cuidado 
extra com preparos que levam ovos crus, como maionese, 
e também com a carne de frango, que deve ser 
consumida sempre bem passada.  

 
Disponível na íntegra em: Anvisa proíbe venda de lote de filé-mignon contaminado - regiaonoroeste.com 

Alunos do Colégio da PM sofrem infecção alimentar após merenda na BA; 
cantina é interditada e aulas presenciais suspensas 

Rumores nacionais  
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Caso aconteceu na semana passada. Aulas presenciais só serão retomadas na próxima 

segunda-feira (14). 

 
Alunos da unidade Dendezeiros do Colégio da Polícia Militar sofreram uma infecção alimentar, após 
ingestão da merenda, na última quinta-feira (2). Os alunos teriam comida pirão de aipim com calabresa. 
De acordo com a mãe de um aluno, cerca de 20 estudantes do 7º ano passaram mal. 
Após a denúncia, a Secretaria Municipal da Saúde informou que uma equipe da vigilância sanitária foi até 
o local para realizar uma inspeção e constatou inconformidades no local. Após essa vistoria, o órgão da 
SMS decidiu interditar o espaço. 
Segundo a Vigilância, após o cumprimento das exigências sanitárias, a direção da instituição de ensino 
deve solicitar uma nova inspeção para os fiscais avaliarem o espaço. 
 
Disponível na íntegra em: Alunos do Colégio da PM sofrem infecção alimentar após merenda na BA; 
cantina é interditada e aulas presenciais suspensas | Bahia | G1 (globo.com) 

 

Araxá registra explosão de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
 

Notificações de sífilis são as que mais chamam atenção: tiveram acréscimo de 90,8%. Testes 
são disponibilizados de forma gratuita na rede pública da cidade 

 
Um levantamento divulgado pela secretaria de Saúde de 
Araxá, no Alto Paranaíba, apontou um aumento de 54,9% 
dos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST’s) na cidade. As notificações foram registradas pelo 
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o 
percencetual se baseia no período entre os anos de 2017 
e 2021. O aumento de novos casos de sífilis - infecção 
bacteriana que começa como uma ferida indolor pela 
pele - é o que mais chama a atenção. Em 2017 o CTA 
registrou 197 testes positivos, já em 2021, esse número 
saltou para 376, um acréscimo de 90,8%.  
 

Disponível na íntegra em: Araxá registra explosão de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis - 
Gerais - Estado de Minas 

 

 

Cremero confirma surto de infecção após mutirão de cirurgias oftalmológicas 
realizado pelo governo de RO 

 
A Sesau informou que os pacientes identificados "estão devidamente assistidos e em tratamento 

para conter a infecção de acordo com os protocolos clínicos orientados", e acrescentou que 
não há risco de agravamento nos casos ou perda de visão total. 

 
 
O Conselho Regional de Medicina de Rondônia (Cremero) confirmou, nesta quarta-feira (9), um surto 
de infecção em pacientes que participaram do mutirão de cirurgias oftalmológicas realizado em fevereiro 
pelo Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). 
Segundo o conselho, pelo menos 40 pessoas foram diagnosticados com endoftalmite, uma infecção 
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oftalmológica pós-cirúrgica. Até o momento, 13 deles foram positivados para a bactéria pseudômonas, a 
mais grave na especialidade. 
De acordo com o Cremero, o departamento de fiscalização recebeu a denúncia sobre o caso e decidiu 
apurar o estado do local onde as cirurgias são realizadas. Os médicos responsáveis também foram ouvidos 
e relataram a rotina de trabalhos. 
 
Disponível na íntegra em: Cremero confirma surto de infecção após mutirão de cirurgias oftalmológicas 
realizado pelo governo de RO | Rondônia | G1 (globo.com) 
 
 

 
Com mais de 75% da população vacinada, prefeito de Goiânia desobriga uso de 

máscaras em ambientes abertos 

 
Projeto de lei que acaba com uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos segue para 

Câmara Municipal ainda nesta sexta-feira (11/03). Prefeito também anuncia flexibilização de 
regras para realização de eventos e feiras. Recomendação da prefeitura é para que idosos com 
mais de 70 anos, imunodeprimidos e pessoas com sintoma gripal continuem a usar proteção 

 
O prefeito Rogério Cruz enviou à Câmara Municipal, nesta sexta-feira (11/03), projeto de lei que 
desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos de Goiânia. A prefeitura tomou a decisão depois de 
analisar dados atualizados sobre a pandemia na capital: mais de 75% da população está com esquema 
vacinal completo, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 está em 24% e a de enfermarias, em 
2%. 
O município também esperou que se passassem 14 dias desde o feriado de Carnaval para observar se 

haveria sobrecarga na rede de saúde, em função de 
eventuais novos casos da doença. Mas isso não 
aconteceu. 
O projeto que segue para Câmara altera lei 10.545, 
sancionada em novembro de 2020, que instituiu o uso 
obrigatório da máscara. Em entrevista coletiva que 
aconteceu na manhã desta sexta-feira, Rogério anunciou 
também a flexibilização de regras de funcionamento de 
feiras, bares, restaurantes, festas e grandes eventos que, 
por sua vez, estarão em um decreto a ser publicado no 
Diário Oficial do Município em breve. 

 
 
Disponível na íntegra em: Com mais de 75% da população vacinada, prefeito de Goiânia desobriga uso 
de máscaras em ambientes abertos - Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br) 

 
 

 
 

Alerta de temporais no centro-sul do Brasil 
 
Nebulosidade sobre o Brasil 
Uma área de baixa pressão sobre na altura do estado de São Paulo e uma frente fria no oceano mantêm 

Rumores Goiânia  

 

Alertas de Desastres -Goiânia  
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as nuvens carregadas em boa parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
Durante o domingo, estes sistemas provocam chuva forte em SP, MS e em parte do Sul do Brasil. Esta 
frente fria também aumenta a nebulosidade e as condições para chuva no Sul de MG e do RJ.  
Atenção para chuva moderada a forte e com  raios, de forma isolada: na divisa de SP com o Triângulo 
Mineiro, no centro, oeste e leste de MG, no RJ (exceto no extremo sul e norte do estado), em GO, DF, 
leste de MT, PA  (exceto no leste/nordeste do estado), no TO (exceto no norte do estado), no interior 
do AP, no oeste e sul de RR, no AM (exceto no sul do estado), no litoral e oeste da BA, em SE, no RN, 
sertão da PB, no CE, no centro, sul e leste do PI.  
 

Disponível na íntegra em: Alerta de temporais no centro-sul do Brasil (terra.com.br) 
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