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China faz maior lockdown da pandemia após surto de Covid-19 

 
Conforme nota oficial do centro financeiro de Xangai, na China, cidade terá um lockdown de duas 
etapas para realizar testes de Covid-19 durante o período de nove dias. Isso acontece após a cidade, que 
é uma das maiores da China, reportar um novo recorde diário de infecções assintomáticas de casos 
de Covid-19. No sábado (26), foram reportados 2.631 casos de coronavírus, volume que corresponde 
a 60% das novas infecções sem sintomas registradas no mesmo dia em todo o país. 
Essa crescente de infecções já vem de cerca de um mês, apesar de a China ainda ter números menores 

do que de outros países. 
Com as novas medidas, o transporte público nessas 
áreas será suspenso, segundo informe do governo da 
cidade em sua conta oficial do WeChat. Além disso, 
‘veículos não aprovados’ não serão permitidos nas 
estradas. 
As autoridades também afirmaram que todas as 
empresas e fábricas vão suspender a manufatura ou 
trabalhar de forma remota durante o lockdown. 
 

 

Disponível na íntegra em: https://www.suno.com.br/noticias/china-xangai-lockdown-covid-19-
coronvirus/  
 

França sacrifica 10 milhões de aves por gripe aviária 
 

País tenta conter a doença desde novembro do ano passado. Apenas em 2021, 3,5 milhões de 
animais, principalmente patos, foram sacrificados. 

 
França sacrificou dez milhões de aves de criadouro desde novembro do ano passado para tentar conter 
a gripe aviária, um balanço maior do que nos anos anteriores, devido a um surto sem precedentes no 
oeste francês - informou o Ministério da Agricultura do país nesta quarta-feira (23). 

Desde o primeiro caso registrado no norte do país no 
final de novembro, o vírus se propagou por cerca de 
1.000 fazendas. Quase metade dos animais foi abatida 
na região do Pays de la Loire (oeste), o segundo maior 
território de criação de aves depois da Bretanha. 
Em geral, as crises ligadas à gripe aviária se 
concentram no sudoeste, em especial nas granjas de 
patos para a produção de foie gras. Em 2021, quase 
500 focos foram registrados, e 3,5 milhões de animais, 
principalmente patos, sacrificados. 

Clipping CIEVS Goiânia n° 13, SE n° 13, período de 27/03/2022 a 02/04/2022 
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. 
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Disponível na íntegra em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/03/23/franca-
sacrifica-10-milhoes-de-aves-por-gripe-aviaria.ghtml  

 
Negligenciada no Brasil, ventilação reduziu em mais de 80% risco de infecção 

por covid em escolas italianas 
 

Ventilação com exaustores na Itália foi capaz de diminuir a taxa de incidência da covid em até 
cinco vezes, de 250 para 50 casos por 100 mil alunos; ventiladores junto a janelas e portas 

abertas podem ser alternativa na realidade das escolas brasileiras 
 
Com a queda na obrigatoriedade das máscaras, 
condenada pelos especialistas, restam menos 
medidas para diminuir a transmissão da covid, mas 
elas existem. Uma delas, bastante efetiva e pouco 
aplicada no contexto brasileiro, é a ventilação 
adequada dos ambientes. Estudo conduzido pela 
Fundação David Hume na região de Marche, na 
Itália, comparou dados de mais de 1.400 escolas e 
concluiu que a implementação de sistemas de 
Ventilação Mecânica Controlada (VMC) em salas 

de aula reduziu em 82,5% o risco de infecção pelo sars-cov-2 entre os alunos.  
 

Disponível na íntegra em: https://jornal.usp.br/ciencias/negligenciada-no-brasil-ventilacao-reduziu-
em-mais-de-80-risco-de-infecao-por-covid-em-escolas-italianas/  
 

Frutas frescas são tiradas do mercado por medo de intoxicação alimentar mortal 
 

Frutas frescas vendidas em algumas lojas 
Wegmans estão sendo retiradas do 
mercado por temores de listeria. 
A Fruit Fresh Up anunciou que está 
retirando voluntariamente todas as frutas 
e vegetais frescos e molhos prontos para 
consumo de sua unidade de produção no 
estado de Nova York devido à possível 
contaminação de listeria. Espera-se que o 
recall tenha impacto nas lojas de Nova 
York e estados vizinhos, incluindo alguns 
locais da Wegmans. De acordo com o 

CDC , a listeria pode causar uma infecção bacteriana grave se ingerida, e as mulheres grávidas, 
idosos e recém-nascidos estão em maior risco. 
 
Disponível na íntegra em: https://www.itupevaagora.com.br/2022/03/frutas-frescas-sao-
tiradas-do-mercado.html 
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Covid reaparece no norte dos EUA com predominância da variante BA.2 
 

 O novo coronavírus retorna a regiões do 
nordeste dos Estados Unidos com a variante 
BA.2, que vai se tornando a cepa dominante, 
informaram autoridades nesta quarta-feira (23) ... 
A diretora do CDC (Centros para o Controle de 
Doenças), Rochelle Walensky, disse que havia 
sinais prematuros de uma nova onda de 
infecções. "Vimos um leve aumento dos casos 
relatados no estado e na cidade de Nova York e 
alguns aumentos no número de pessoas 
hospitalizadas na Nova Inglaterra, 

especificamente onde a variante BA.2 atingiu níveis de 50% (prevalência)", citou. A nova variante não 
parece causar uma forma mais grave da doença do que a ômicron original, BA.1, nem parece mais 
provável que escape da proteção imunológica, porém é mais transmissível. Atualmente, 35% dos casos 
em todo o país são causados pela variante BA.2, que deve se tornar a cepa dominante nos Estados 
Unido.  
 

Disponível na íntegra em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/03/23/coronavirus-
reaparece-no-norte-dos-eua-enquanto-fundos-diminuem.htm?cmpid=copiaecola 
 

Adolescente corta o pé e pega bactéria "comedora de carne"; veja sintomas 
 

Os médicos submeteram Olivia Kiger-Camilo a diversas cirurgias para remover o organismo 
invasor e reparar alguns tecidos internos que já tinham sido "comidos" por ele 

 
Uma adolescente norte-americana foi internada às pressas na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser diagnosticada 
com um infecção causada por uma bactéria conhecida como 
“comedora de carne”. Os médicos do hospital pediátrico da 
Universidade da West Virgínia (WVU), nos EUA, 
submeteram Olivia Kiger-Camilo a três cirurgias para 
remover o organismo invasor e reparar alguns tecidos 
internos que já tinham sido “comidos” por ele. O caso 
ocorreu na semana passada, após a bactéria invadir o 
organismo de Olivia por meio de um corte no pé e fazê-la 

desenvolver uma condição grave e rara chamada fasciíte necrosante, que tem alta taxa de mortalidade. A 
infecção, causada pelas bactérias que se movem rapidamente pelo corpo, atacam a pele e os tecidos 
moles, como músculos, nervos, gordura e vasos sanguíneos. 
Em casos graves, e se não forem tratados, a bactéria pode causar um “desligamento de órgãos”. Assim 
como ocorreu com Olivia, a entrada dessa bactéria no corpo pode ocorrer por meio de cortes e 
arranhões, queimaduras, picadas de insetos, perfurações e até mesmo feridas cirúrgicas. 
 
Disponível na integra em: https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2022/03/4995536-
adolescente-corta-o-pe-e-pega-bacteria-comedora-de-carne-veja-sintomas.html  
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Anvisa recolhe cinco marcas de fórmulas infantis com suspeita de contaminação 

por bactéria letal 
Medida foi tomada após investigação de quatro internações de bebês que 
consumiram produtos de lotes suspeitos das marcas Human Milk Fortifier, 

Similac PM 60/40, Similac, Alimentum e EleCare, da Abbott. 
 

A Anvisa determinou o recolhimento de lotes das fórmulas infantis em pó Human Milk Fortifier, 
Similac PM 60/40, Similac, Alimentum e EleCare, da 
empresa Abbott Nutrition, que foram fabricados na 
cidade de Sturgis, nos Estados Unidos. A medida é 
parte de um alerta internacional feito após a abertura 
de uma investigação de quatro internações de bebês 
com menos de seis meses de idade, e um óbito, que 
consumiram os produtos. Em inspeção da fábrica de 
Sturgis, que terminou no último dia 18, foi encontrada 
uma bactéria nociva em superfícies de áreas de 
produção das fórmulas infantil em pó. 
 

Disponível na íntegra em: https://oglobo.globo.com/saude/medicina/anvisa-recolhe-cinco-marcas-de-
formulas-infantis-com-suspeita-de-contaminacao-por-bacteria-letal-1-25444538  

Belém já registra 13 casos de malária e Sesma alerta para surto da doença 

O surto de malária se agrava na capital. Belém já registra treze casos de malária este ano. A maioria 

ocorreu no bairro do Umarizal, área central da cidade. A malária é uma doença infectocontagiosa, 

causada pelo parasito chamado plasmódio, e transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles. Segundo 

a Secretaria Municipal de Saúde, em 2021, a capital do Pará havia detectado sete casos da doença, após 

dois anos sem registros de contaminação originária. A Prefeitura de Belém divulgou um alerta 

lembrando que os sintomas da doença incluem calafrios, febre alta e dores no corpo, além de suor e 

mal-estar. Os sintomas só começam a se manifestar, em geral, uma semana depois da pessoa ser picada. 

Mas o período de incubação pode ser menor ou maior, variando de pessoa para pessoa. 

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

 
 

Goiás é o 2º Estado do País em mortes por dengue 
 

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, são 35 mil casos registrados em 2022 e 6 mortes 
pela doença. Apenas a Bahia está a frente. Além disso, os goianos lideram uma lista com mais 

casos confirmados da doença no país, chegando a 35 mil contaminados 
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O avanço da dengue em Goiás fez o Estado 
chegar a segunda posição em número de 
mortes pela doença em 2022, com 6 casos já 
nos primeiros 3 meses do ano. Apenas a Bahia 
está a frente. Além disso, os goianos lideram 
uma lista com mais casos confirmados da 
doença no país, chegando a 35 mil 
contaminados. 
Durante entrevista exibida no Jornal Brasil 
Central Edição da Noite desta segunda-feira (21), 
O coordenador estadual de Dengue, Zika e 

Chikungunya da Secretaria de Saúde de Goiás, Murilo do Carmo, afirmou que vários fatores 
contribuiriam para estes resultados ruins no estado, como a circulação de dois tipos de vírus, a dengue 
tipos 1 e 2. "Nós temos um intenso período chuvoso no Estado de Goiás. Isso fez com que aumentasse 
a oferta de água nos criadouros e aumentasse a quantidade de Aedes aegypti. Somado a isso, a baixa 
adesão da sociedade em ajudar o poder público a conter o avanço dessa doença", analisou. 
 

Disponível na íntegra em: https://www.goias.gov.br/servico/35-saude/126975-goi%C3%A1s-
%C3%A9-o-segundo-estado-do-pa%C3%ADs-em-n%C3%BAmero-de-mortes-por-dengue.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rogério Cruz anuncia retomada esportiva, com calendário que projeta mais de 

100 eventos, em 2022 

 
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, durante lançamento do calendário de eventos esportivos 
2022, com mais de 100 ações, comemora retomada: “Seremos a capital dos esportes do Brasil” 

 
Com o apoio da Prefeitura de Goiânia, seremos a 
capital dos esportes”. Com essas palavras, o prefeito 
Rogério Cruz anunciou, na manhã desta terça-feira 
(22/03), a retomada esportiva na capital, com 
calendário que projeta mais de 100 eventos em 2022. 
Objetivo, conforme ressaltou o prefeito, é destacar 
Goiânia como cenário de talentos em diferentes 
modalidades esportivas. 
“É o maior programa voltado aos esportes na história 
de nossa capital”, observou o prefeito, que também 
lançou o programa de incentivo ao atleta goianiense, o 
Goiânia Esporte. O evento foi realizado Salão Nobre, 

no Paço Municipal. 

Rumores Goiânia  
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2%. 
 
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) 

 
Casos de dengue crescem 43,9% no Brasil no início do ano; Goiânia tem maior 

incidência 
 

Capital goiana tem maior índice de contaminação do Brasil. Aparecida de Goiânia também 
está no topo da lista. 

 
Os casos de dengue cresceram 43,9% no Brasil nos primeiros meses deste ano, em comparação com o 
início de 2021. Em dez semanas, de 2 janeiro a 12 de março, foram registrados 161.605 prováveis 
infecções no País, uma taxa de incidência de 75,8 casos por 100 mil habitantes, segundo dados do 
Ministério da Saúde. A pasta alertou para a necessidade de intensificar as medidas de vigilância, 
principalmente em áreas com surtos recentes da doença. O período de maior transmissão de dengue se 
dá entre os meses março e abril devido ao ciclo das chuvas e o tempo necessário para a replicação e 
disseminação do vírus entre os humanos e os vetores. A maior taxa de incidência aconteceu na região 
Centro-Oeste (204,2 casos por 100 mil), seguidas das regiões Norte (97,4/100 mil), Sudeste (47,9/100 
mil) e Sul (49/100 mil). A incidência menor acontece no Nordeste, com 31 casos por 100 mil 
habitantes. O município de Goiânia (GO) lidera o ranking de cidades com mais dengue... 
 

Disponível em: https://diariodegoias.com.br/casos-de-dengue-crescem-439-no-brasil-no-inicio-do-
ano-goiania-tem-maior-incidencia/ 
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