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Médicos temem surto de Covid-19 e outras doenças infecciosas na Ucrânia 
 
Kate White, gerente do programa de emergência do 'Médicos Sem Fronteiras', disse que pode 
haver aumento de doenças como poliomielite, cólera e sarampo devido à invasão à Ucrânia 
 
Autoridades globais de saúde alertaram que haverá um aumento da Covid-19 na Ucrânia ligado à invasão 
da Rússia, mas os médicos também se preocupam com o aumento de outras doenças infecciosas: 

poliomielite, cólera e sarampo. 
Antes da guerra, a Ucrânia tinha baixas taxas de 
vacinação contra essas doenças, disse Kate White, 
gerente do programa de emergência dos Médicos Sem 
Fronteiras, à CNN nesta terça-feira (15). 
“Em termos do que chamamos de doenças evitáveis por 
vacina, o status na Ucrânia é de que a população não foi 
vacinada para obter imunidade suficiente, como em 
muitos outros países europeus ou como os EUA”, disse 
White à CNN. 

 

Disponível na íntegra em: Médicos temem surto de Covid-19 e outras doenças infecciosas na Ucrânia 

| CNN Brasil 
 

Escarlatina: entenda a doença que causou surto na Inglaterra 
Doença altamente transmissível acomete principalmente crianças; veja os sintomas 

 
Casos de escarlatina estão aumentando no noroeste da Inglaterra, com surtos em escolas de algumas 
cidades, como Salford e Wigan, na Grande Manchester. A doença altamente contagiosa acomete 
especialmente as crianças em idade escolar (de 2 a 10 anos) e causa erupção cutânea áspera, dor de 

garganta, vermelhidão nas bochechas e inchaço na língua. 
No início da infecção, a criança também pode apresentar 
calafrios e febre alta, que vai baixando aos poucos nos 
dias subsequentes até desaparecer. 
Embora altamente transmissível, a condição tende a não 
ser grave e é facilmente tratável com antibióticos para 
reduzir o risco de complicações. 
A escarlatina é causada pela bactéria Streptococcus beta-
hemolítico do grupo A. Essa bactéria é a mesma que 
causa algumas infecções cutâneas como o impetigo e a 
erisipela. 
 

Disponível na íntegra em: Escarlatina: entenda a doença que causou surto na Inglaterra 

(catracalivre.com.br) 

Clipping CIEVS Goiânia n° 12, SE n° 12, período de 20/03/2022 a 26/03/2022 

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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Surto De Diarréia Entre 30 Pessoas Assusta Hóspedes De Hotel 
 

Uma investigação está sendo realizada para descobrir as causas do surto 
 

Os hóspedes de um hotel localizado no País de Gales, no 
Reino Unido, ‘fugiram’ do local após um surto de diarreia 
e vômito afetar 30 pessoas. De acordo com o The Mirror, 
uma investigação está sendo realizada para apurar as causas 
do surto. Um dos hóspedes afetados, disse que sentiu náusea 
e teve diarréia um dia após realizar o check in no Hydro 
Hotel. 
 
 

Disponível na íntegra em: Surto de diarréia entre 30 pessoas assusta hóspedes de hotel - RIC Mais 
 

Pfizer pede aos EUA que autorizem 4ª dose de vacina para idosos 
 
Atualmente, os EUA recomendam duas injeções iniciais seguidas de uma dose de reforço para 

todos com 12 anos de idade ou mais 
 
A Pfizer e sua parceira BioNTech pediram nesta terça-feira (15) aos reguladores dos Estados 
Unidos que autorizem uma dose de reforço adicional de sua vacina contra a covid-19 para idosos, 
dizendo que dados de Israel indicam que tal público se beneficiaria.  
Atualmente, os EUA recomendam duas injeções iniciais seguidas de uma dose de reforço para todos com 
12 anos de idade ou mais. 
Segundo a Associated Press, o novo pedido visa acrescentar uma quarta injeção apenas para a população 

com mais de 65 anos, que tem sido a mais afetada pela 
pandemia.  
A Food and Drug Administration (FDA) e os Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) teriam que 
aprovar o pedido. Nesse caso, uma questão-chave seria 
quando os idosos seriam aconselhados a tomar a próxima 
dose. 
Enquanto isso, os novos casos de covid-19 
da China mais que dobraram em relação ao dia anterior, 
já que o país enfrenta de longe seu maior surto desde os 
primeiros dias da pandemia.  

 

Disponível na íntegra em: Pfizer pede aos EUA que autorizem 4ª dose de vacina para idosos 

(folhavitoria.com.br) 

 
Israel registra dois casos de uma nova variante da Covid-19 

 
O governo de Israel anunciou nesta quarta-feira (16) que detectou dois casos de uma nova variante do 
vírus da Covid-19 que ainda não havia sido identificada anteriormente. Segundo autoridades de saúde 
israelenses, a nova variante trata-se de uma combinação das subvariantes BA.1 e a BA.2 da ômicron. 
 
Em um comunicado à imprensa, o Ministério da Saúde de Israel reforçou que a cepa não havia sido 
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identificada em nenhuma parte do mundo anteriormente. De acordo com a pasta, a nova variante foi 
descoberta graças a testes PCR realizados no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. 
A nota do Ministério da Saúde de Israel, porém, tranquiliza a população do país ao informar que a nova 
variante deu aos contaminados apenas sintomas leves. Os infectados sentiram apenas febre baixa, dores 
de cabeça e nos músculos. Além disso, nenhum deles precisou de cuidados médicos especiais. 
Segundo o chefe da estratégia anti-Covid do governo israelense, Salman Zarka, variantes combinadas são 
um fenômeno bastante comum e conhecido. Segundo Zarka, no momento, não há preocupação por parte 
do governo que a nova variante possa levar a casos graves da Covid-19 no país. 
 

Disponível na íntegra em: Israel registra dois casos de uma nova variante da Covid-19 - Olhar Digital 

 

Fungo tóxico pode estar desencadeando síndrome do intestino irritável 
 

A síndrome do intestino irritável é uma doença de origem desconhecida que faz com que o intestino 
fique sensível, causando diarreia, dores abdominais e outros sintomas. De acordo com uma nova pesquisa, 
alguns tipos de leveduras presentes em determinados tipos de fungos podem produzir toxinas que 
contribuem para o surgimento da doença em algumas pessoas. 
 
Normalmente, essas leveduras passam despercebidas, mas em quantidades altas e no intestino de pessoas 
com a síndrome isso pode desencadear uma inflamação. A pesquisa foi focada em uma forma específica 
da doença, chamada de colite ulcerosa (UC), que afeta principalmente o cólon. O estudo avaliou os cólons 
de 40 pacientes com a síndrome do intestino irritável e comparou com outros 38 que não sofriam da 
doença. Foi identificado uma alta concentração desse tipo de cepa da levedura nos pacientes com 
UC.  Quanto mais grave o caso, maior a probabilidade de o paciente apresentar uma maior abundância 
da levedura no cólon. 
 
Disponível na íntegra em: Fungo tóxico pode estar desencadeando síndrome do intestino irritável - Olhar 
Digital 

 
Vírus raro de carrapato, que pode afetar humanos, tem aumento significativo nos 

EUA 
 

O vírus do carrapato dos cervos, que transmite a doença de Lyme, está em franco crescimento 
nos parasitas do estado da Pensilvânia, no Nordeste dos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, 
esse aumento deve ser observado, pois acontece em uma época de aumento da atividade turística na 

região. 
O Programa de Vigilância e Teste de Carrapatos, do 
Departamento de Conservação e Natureza da 
Pensilvânia, detectou taxas consideradas altas do vírus 
dos carrapatos dos cervos em amostras de parasitas 
adultos da região. As amostras foram colhidas em três 
locais, todos eles ligados ao turismo. 
 

Disponível na íntegra em: Vírus raro de carrapato, que pode afetar humanos, tem aumento significativo 

nos EUA - Olhar Digital 

 

BA.2: Subvariante da Ômicron é quase tão infecciosa como o sarampo, alerta 
especialista 
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A nova subvariante da Ômicron, BA.2, é quase tão 
infeciosa como o sarampo, uma das doenças mais 
contagiosas da história humana, alertou o especialista 
Adrian Esterman, ex-epidemiologista da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em declarações ao jornal ABC 
News, ainda ressaltou que, embora a nova subvariante 
não seja mais grave que a Ômicron original, é mais 
transmissível, o que “significa que veremos os números 
de casos a disparar”. 
 
 

Disponível na íntegra em: BA.2: Subvariante da Ômicron é quase tão infecciosa como o sarampo 

(istoedinheiro.com.br) 

 

Surto no Malawi leva vacinação em massa contra poliomielite na África Austral 
 

Organização Mundial da Saúde desencadeia na África Austral vacinação em massa contra a 
poliomielite. Após ser detetado surto no Malawi a vacinação abrange 23 milhões de crianças e 

mais de 80 milhões de doses de vacina. 
 

Arranca no Malawi a primeira administração de 
vacinação contra o poliovírus selvagem tipo 1. Trata-se 
de uma das quatro campanhas que vão administrar mais 
de 80 milhões de doses a mais de 23 milhões de crianças 
menores de 5 anos em cinco países da África Austral. 
Esta é uma ação depois do Malawi ter declarado um 
surto em 17 de fevereiro. Trata-se do primeiro caso 
desse tipo no país em 30 anos e o primeiro na África 
desde que a região foi certificada como livre de 
poliovírus selvagem em 2020. 

 

Disponível na íntegra em: Surto no Malawi leva vacinação em massa contra poliomielite na África 

Austral - TV Europa 
 

Saiba o que é crupe, infecção causada pela ômicron em crianças nos EUA 
 
O surto da variante ômicron do vírus da Covid-19 causou uma nova condição até então nunca vista em 
crianças infectadas pela doença: a crupe. Um relatório do Hospital Infantil de Boston, nos Estados 
Unidos, que já foi revisado por pares, apontou 75 casos conjuntos de crupe e Covid-19 em crianças. 
Alguns dos casos, inclusive, surpreenderam os médicos, já que a manifestação da crupe foi mais forte do 
que quando a doença é ocasionada por outros patógenos. Mais de 80% dos casos de crupe ligados à 
Covid-19 ocorreram durante o período em que a variante ômicron era dominante na região. 
Alguns dos casos, inclusive, surpreenderam os médicos, já que a manifestação da crupe foi mais forte do 
que quando a doença é ocasionada por outros patógenos. Mais de 80% dos casos de crupe ligados à 
Covid-19 ocorreram durante o período em que a variante ômicron era dominante na região. 
 
Disponível na íntegra em: Saiba o que é crupe, infecção causada pela ômicron em crianças nos EUA - 
Olhar Digital 
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Vírus respiratório perigoso para bebês chegou antes do esperado  

 
O vírus sincicial respiratório (VSR) está por trás de bronquiolite e pneumonia nos pequenos. 

Dados mostram que sua circulação começou antes do previsto 
 
O vírus sincicial respiratório (VSR) entrou no radar dos médicos antes do esperado. Após o relaxamento 
das medidas de isolamento devido à pandemia, as taxas de transmissão desse agente infeccioso subiram 
no fim do ano passado, mesmo com as temperaturas ainda quentes – clima incomum para sua circulação. 

Pouco conhecido pela população em geral, esse vírus é responsável 
por 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias em crianças de até 
2 anos.  
 
Segundo dados do Infogripe, a ocorrência dele foi alta nos últimos 
meses em todas as regiões do país. E a preocupação aumenta porque 
logo mais teremos o outono e o inverno, estações em que o VSR 
normalmente já faz estragos. “Os vírus estão sempre circulando por 
aí, mas cada um tem a sua sazonalidade.  

 
Disponível na íntegra em: Vírus respiratório perigoso para bebês chegou antes do esperado | Veja Saúde 
(abril.com.br) 

 
Aumento de casos de Covid na Ásia e Europa acende alerta para o Brasil 

 
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os novos surtos de Covid em países da Europa e da Ásia acendem 
um alerta para a possibilidade de uma nova onda da pandemia no Brasil. Na última quinta (17), o 
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em 
locais fechados no estado. A proteção, porém, continua obrigatória em algumas situações, como em 
transportes públicos, além de ambientes hospitalares e em serviços de saúde (entenda as regras). 
 
Para especialistas, mesmo com uma cobertura vacinal acima de 70%, a alta circulação da variante ômicron 
e o cenário de retirada das medidas de restrição podem levar a um aumento de infecções e, 
consequentemente, hospitalizações e mortes pelo coronavírus. Na China, a média móvel de novos casos 
na terça (15) foi quase seis vezes o número registrado há duas semanas. Na Coreia do Sul, o dobro, e o 
país nunca registrou tantos óbitos (230 era a média móvel naquele dia) quanto nesta semana. 
 

Disponível na íntegra em: Aumento de casos de Covid na Ásia e Europa acende alerta para o Brasil 

(yahoo.com) 

 
Malária: Sesma confirma 4 casos da doença no Umarizal 

 
Casos são investigados e contenção do surto é providenciada 

 
A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa nesta terça-feira (15), por meio do Departamento de 
Vigilância à Saúde, que foram detectados quatro casos novos de malária em Belém nos últimos dez dias, 
todos limitados a uma área do bairro do Umarizal. A malária é uma doença transmitida por mosquito e 
pode causar febre alta, calafrios, sudorese e dor de cabeça.  

Rumores nacionais  
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“Os casos estão sendo investigados e todos os procedimentos de contenção do surto já estão sendo feitos, 
seguindo todos os protocolos em situações desta natureza”, repassa a Sesma. 
 

Disponível na íntegra em: Malária: Sesma confirma 4 casos da doença no Umarizal | Belém | O Liberal 

 

“Alarmante”: Brasil teve 39,3 mil casos de sarampo nos últimos 4 anos 
 

Entre 2018 e 2021, foram registradas 40 mortes por sarampo no Brasil. Há vacina para a 
doença, que retornou ao país após ser erradicada 

 
Apesar de ter vacinas disponíveis para imunizar a população brasileira contra o sarampo, o Brasil voltou 

a ser um dos países em estado de alerta para grandes 
surtos da doença. 
Entre 2018 e 2021, foram registrados 39,3 mil casos de 
sarampo e 40 óbitos devido à enfermidade no país. Os 
dados são da Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde. A situação é considerada 
“alarmante”, e preocupa especialistas e gestores de saúde. 
Nesta semana, a pasta divulgou informe técnico com 
detalhes sobre a Campanha Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo, que vai de 4 de abril a 3 de julho deste 
ano. 
 

Disponível na íntegra em: "Alarmante": Brasil teve 39,3 mil casos de sarampo nos últimos 4 anos 

(metropoles.com) 

 

Morte por Covid entre não vacinados em SP é 26 vezes maior do que nos já 
imunizados, aponta levantamento 

 
Estudo da secretaria estadual da Saúde, realizado entre 5 dezembro de 2021 e 26 fevereiro deste 

ano, analisou mais 7 mil óbitos que continham a informação sobre vacinação. No período, 
foram registradas 332 mortes por 100 mil habitantes, contra 13 de quem possuía esquema 

vacinal completo com duas doses. 
O número de mortes por Covid-19 entre pessoas não vacinadas no estado de São Paulo foi 26 vezes 
maior do que entre as pessoas com esquema vacinal completo. 
Os dados fazem parte de um levantamento feito pela Secretaria estadual da Saúde, divulgados pelo 
governo paulista nesta segunda-feira (14). O estudo analisou 8.283 mortes inseridas pelos 645 
municípios no sistema Sivep-Gripe entre 5 de dezembro de 2021 e 26 de fevereiro de 2022, período de 
prevalência e circulação da variante ômicron. Resumo dos dados: 

• Total de mortes com informação da vacina: 7.942 
• Mortes não vacinados: 332 por 100 mil habitantes 
• Mortes vacinados: 13 por 100 mil habitantes 
• Óbitos com apenas uma dose: 22 mortes por 100 mil habitantes (69% maior do que naqueles 

com esquema vacinal completo) 
• Número de pessoas sem nenhuma dose no estado: 717 mil 

 

Disponível na íntegra em: Morte por Covid entre não vacinados em SP é 26 vezes maior do que nos já 

imunizados, aponta levantamento | São Paulo | G1 (globo.com) 
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Em meio à Covid-19, muitas zoonoses passam despercebidas, como a febre 
maculosa, alerta a Fiocruz 

 
Em meio à pandemia de Covid-19 e aos surtos de dengue que surgem nos períodos chuvosos, muitos 
profissionais de saúde deixam de realizar o devido diagnóstico de outras zoonoses (doenças transmitidas 
de animais para pessoas), alerta a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Segundo a Fiocruz,  as principais doenças que acabam tendo detecção tardia nesta época são: febre 
maculosa, febre Q, hantaviroses, arenaviroses e bartonelose. Todas apresentam sintomas iniciais 
parecidos com os de outras infecções, incluindo febre, dor de cabeça ou no corpo e mal-estar. 
Entre as doenças destacadas pela fundação, a febre maculosa e as hantaviroses são as mais frequentes.  
 
Disponível na íntegra em: Em meio à Covid-19, muitas zoonoses passam despercebidas, como a febre 
maculosa, alerta a Fiocruz (hojeemdia.com.br) 
 

Brasil é líder em casos de doenças evitáveis por vacinas nas Américas 
 
Dados da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) apontam que Brasil teve 668 casos de 

sarampo em 2021, liderando ranking nas Américas 
 

Retrocesso. Essa é a palavra utilizada por especialistas para definir a situação das coberturas vacinais 
contra uma série de doenças no Brasil e no mundo. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde 
(Opas) apontam que, em 2021, o Brasil liderou a lista de casos positivos de doenças evitáveis por vacinas 
nas Américas. Além disso, o país foi um dos únicos no ranking de casos positivos dessas doenças em 
2021, ao lado apenas dos Estados Unidos e da Guiana Francesa, segundo os dados disponíveis até março 
deste ano. De acordo com a Opas, todos os casos de doenças evitáveis por vacinas registrados no 
Brasil em 2021 foram de sarampo: 668 registros. 
 
Disponível na íntegra em: Em meio à Covid-19, muitas zoonoses passam despercebidas, como a febre 
maculosa, alerta a Fiocruz (hojeemdia.com.br) 
 

SC tem incidência de 25 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes 
 

Dados da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) apontam que Brasil teve 668 casos de 
sarampo em 2021, liderando ranking nas Américas 

 
A tuberculose é uma dez principais causas de morte no 
mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Em 2019, a doença atingiu cerca de 10 milhões 
de pessoas e causou aproximadamente 1,2 milhão de 
mortes. A pandemia de COVID-19 reverteu anos de 
progresso global no combate à tuberculose e, pela 
primeira vez em mais de uma década, as mortes pela 
doença aumentaram, de acordo com o relatório global 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2021. 
Cerca de 1,5 milhão de pessoas morreram de 
tuberculose em 2020. 

 
Disponível na íntegra em: SC tem incidência de 25 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes | » 
JMais 
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Goiânia terá carnaval em abril, arraial e festivais; veja calendário de eventos 
 

A Prefeitura de Goiânia anunciou nesta terça-feira (15) que a capital terá carnaval em abril, arraial, 
chorinho e outros eventos neste ano. As celebrações haviam sido interrompidas há 2 anos, por conta da 

a pandemia de Covid-19 (veja calendário abaixo). 
As atrações já estão definidas e separadas por meses, mas 
ainda não têm dias e locais confirmados. O anúncio foi 
feito pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos). 
Segundo a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a 
capital vai contar com eventos tradicionais como: 
Chorinho, Sons de Mercado, FestCine, Festival de Teatro 
Popular, Grande Arraial e Festival de Ópera, Arte Door, 
além de novas atrações 
 

 

Disponível na íntegra em: Goiânia terá carnaval em abril, arraial e festivais; veja calendário de eventos 

| Goiás | G1 (globo.com) 

 
Decreto da Prefeitura de Goiânia regulamenta uso de máscaras, que continua 

obrigatório apenas em ambientes fechados 
 

Equipamento de proteção permanece obrigatório, também, para pessoas imunossuprimidas, 
com comorbidades de alto risco, que não se vacinaram ou que apresentem sintomas gripais. 
São considerados ambientes abertos espaços ao ar livre públicos ou particulares, como ruas, 
estádios, calçadas, praças, áreas de lazer, quadras esportivas e feiras. “Medida é um passo 

rumo à normalidade, de forma responsável e segura”, reforça Rogério Cruz 
 

Por meio de decreto publicado na tarde desta quinta-feira (17/03), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, 
regulamentou a flexibilização do uso de máscaras na capital. De acordo com o texto, os equipamentos de 
proteção facial são obrigatórios apenas em ambientes fechados e para pessoas imunossuprimidas, com 
comorbidades de alto risco, que não se vacinaram ou que apresentem sintomas de síndrome gripal. 

O documento acompanha proposta aprovada na Câmara 
Municipal de Goiânia na manhã desta quinta-feira (17/03) 
que revogou a proibição da circulação sem máscaras na 
capital e é complementado por nota técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde, que define o que são considerados 
ambientes fechados e abertos. “É mais um passo rumo à 
normalidade, de forma responsável e segura. Vamos seguir 
em frente com cuidado pessoal, sentimento de 
coletividade e cuidando do outro”, afirmou Rogério Cruz. 
 

 

Disponível em: Decreto da Prefeitura de Goiânia regulamenta uso de máscaras, que continua 

obrigatório apenas em ambientes fechados - Prefeitura de Goiânia (goiania.go.gov.br) 
 

Rumores Goiânia  
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