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Ferrero faz recall de Kinder Ovo após suposta ligação a surto de Salmonella no 
Reino Unidos 

 
Autoridades de saúde aconselharam pessoas a evitar o produto após registro de 57 casos de 
intoxicação relacionados ao chocolate, sendo 40 deles em crianças até 5 anos de idade.  
 

A menos de duas semanas da Páscoa, a fabricante de 
chocolates Ferrero iniciou um recall de um dos principais 
produtos da empresa, o Kinder Ovo, após um surto de 
salmonella no Reino Unido. Até o momento, foram 
registrados 57 casos, sendo 40 deles em crianças com até 
5 anos de idade. 
A Food Standards Agency (FSA), agência reguladora 
equivalente à Anvisa, aconselhou que as pessoas evitem 
comer o alimento por ora. Segundo as autoridades, os 
ovos afetados possuem validade entre 11 de julho e 7 de 

outubro deste ano. Todos eles foram fabricados na mesma indústria. Outros produtos feitos no mesmo 

local não foram atingidos, de acordo com a FSA. 
 

Disponível na íntegra em: https://revistapegn.globo.com/Banco-de-

ideias/Alimentacao/noticia/2022/04/ferrero-faz-recall-de-kinder-ovo-apos-suposta-ligacao-surto-de-

salmonella-no-reino-unido.html 

 

 

Xangai endurece confinamento por surto de Covid 
 
Quase todos os 25 milhões de moradores de Xangai foram confinados neste sábado (02), devido 
ao surto de covid mais grave na China em dois anos, e em condições mais rígidas que provocam 
receio de alguns pais, que temem a separação de seus filhos.  

 
A capital econômica da China virou nos últimos dias o epicentro de uma nova onda de contágios no 
país, relacionada com a variante ômicron, que começou a acelerar no início de março. 
Para evitar um confinamento total, prejudicial para a economia, as autoridades municipais primeiro 
confinaram de maneira alternada as duas metades da cidade para realizar uma triagem geral. 
A parte oeste de Xangai (Puxi) iniciou o confinamento na sexta-feira, quando o leste (Pudong) deveria 
suspender as restrições após quatro dias de fechamento. 
 

Disponível na íntegra em: 

www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/04/02/interna_internacional,1357349/xangai-

endurece-confinamento-por-surto-de-covid.shtml 

Clipping CIEVS Goiânia n° 14, 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. 

Rumores internacionais  
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OMS lança iniciativa para evitar de dengue, febre amarela e Zika 

Arboviroses são uma ameaça à saúde de 4 bilhões de pessoas que vivem em áreas tropicaise 
subtropicais; iniciativa foca em monitoramento de riscos prevenção de pandemia, detecção e 

resposta.  
 

O nome pode parecer estranho: "arboviroses", mas estamos falando sobre doenças bastante conhecidas 
pela população: dengue, febre amarela, Chikungunya e Zika. Essas enfermidades são uma ameaça fatal 

para 4 bilhões de pessoas em países tropicais e 
subtropicais, como o Brasil e Angola, por exemplo.   
Para evitar uma nova pandemia, a Organização Mundial 
da Saúde, OMS, acaba de lançar um plano, que foca no 
combate às enfermidades causadas pela picada de 
mosquitos. 
 
 
 
 
 

Disponível na íntegra em: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/04/04/oms-lanca-
iniciativa-para-evitar-surtos-de-dengue-febre-amarela-e-zika.htm 
 
 

Surto de influenza aviária faz preço dos ovos disparar nos EUA 

 
Com avanço dos vírus no país, os preços dos ovos subiram cerca dos ovos cerca de 52% desde 

8 fevereiro, quando o USDA confirmou o primeiro caso de doença. 
 

 Um surto de vírus altamente patogênico de influenza 
aviária (HPAI) em rápida escalada nos Estado Unidos está 
contribuindo para o aumento nos preços dos ovos. A 
situação já ameaça uma escalada nos preços de outros 
produtos avícolas, nos próximos meses, conforme as 
mortes continuam aumentando, avaliam analistas.  
Segundo dados do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA), casos de influenza aviária 
altamente patogênica até agora levaram à morte de mais 
de 17 milhões de aves. O surto do vírus, o pior em sete 
anos, está atingindo criadores do Meio-Oeste e afetando 

empresas como a Tyson Foods. A companhia norte-americana de carnes reportou um surto em um plantel 
de cerca de 240 mil aves, no Kentucky. 
 
 

Disponível na íntegra em: https://www.canalrural.com.br/noticias/pecuaria/surto-de-influenza-

aviaria-faz-preco-dos-ovos-disparar-nos-eua/ 
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Campanha nacional de vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira (4) 

 
Ministério da saúde distribui 80 milhões de doses e espera imunizar 76,5 milhões de pessoas 

dos grupos considerados prioritários.  
 

Segundo a pasta, o dia D de mobilização nacional está 
previsto para 30 de abril e a campanha será dividida em 
duas etapas: a primeira entre 4/4 e 2/5, e a segunda 
entre 3/5 e 3/6. 
No período inicial, serão vacinados os idosos com 60 
anos de idade ou mais e trabalhadores de saúde. Já a 
segunda etapa inclui os seguintes grupos: crianças de 6 
meses a menores de 5 anos. Gestantes e puérperas, 
povos indígenas, professores, pessoas com deficiência 
permanente, forças de segurança e Forças Armadas, 
caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo 

rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional e população privada de 
liberdade. 
 

Disponível na íntegra em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/campanha-nacional-de-vacinacao-

contra-a-gripe-comeca-nesta-segunda-feira-4/ 
 
 

Campanha de vacinação contra sarampo e influenza começa nesta segunda-feira (4) na 
Paraíba 

 
Tem início nesta segunda-feira (4) a campanha de vacinação contra o sarampo e a influenza na Paraíba. 
A vacinação ocorre por etapas definidas pelo Ministério da Saúde e em locais indicados pelas 
Secretarias Municipais de Saúde. 
Em João Pessoa, a vacinação contra a gripe vai atender inicialmente idosos a partir de 80 anos e 
trabalhadores de saúde. Já a imunização contra o sarampo vai atender crianças entre seis meses e menos 
de cinco anos, e trabalhadores de saúde, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da capital. 
 

Disponível na íntegra em: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2022/04/04/campanha-de-

vacinacao-contra-sarampo-e-influenza-comeca-nesta-segunda-4-na-paraiba.ghtml 

 

 

Goiás registrou mais casos de chikungunya este ano do que em todo 2021 
 

Até o momento, 1.714 casos da doença foram notificados, um aumento de 49% em relação aos 
12 meses de 2021. Entorno do DF preocupa. 

Rumores nacionais  
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 Goiânia – A quantidade de casos 
de chikungunya registrados em Goiás preocupa as autoridades de saúde. Em três meses, o número de 
notificações já é maior do que o contabilizado em todo o ano passado. 

Até então, 1714 casos da doença, conforme a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria de 
estado da Saúde (SESGO), foram notificados, enquanto nos 12 meses de 2021 o total foi de 1148. Ou 
seja, um aumento de 49%. 

Confirmações de pessoas com chikungunya se espalham pelo estado, especialmente em cidades 
do Entorno do Distrito Federal, como Luziânia. Só na cidade foram confirmados 86 novos casos nas 
últimas 24 horas. 

 

Disponível na íntegra em: https://www.metropoles.com/brasil/goias-registrou-mais-casos-de-

chikungunya-este-ano-do-que-em-todo-2021 

 

 
Goiás registrou mais casos de chikungunya este ano do que em todo 2021 

 
Ministério da saúde distribui 80 milhões de doses e espera imunizar 76,5 milhões de pessoas 

dos grupos considerados prioritários.  
 

Segundo a pasta, o dia D de mobilização nacional está 
previsto para 30 de abril e a campanha será dividida em 
duas etapas: a primeira entre 4/4 e 2/5, e a segunda 
entre 3/5 e 3/6. 
No período inicial, serão vacinados os idosos com 60 
anos de idade ou mais e trabalhadores de saúde. Já a 
segunda etapa inclui os seguintes grupos: crianças de 6 
meses a menores de 5 anos. Gestantes e puérperas, 
povos indígenas, professores, pessoas com deficiência 
permanente, forças de segurança e Forças Armadas, 
caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo 

rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional e população privada de 
liberdade. 
 

Disponível na íntegra em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/campanha-nacional-de-vacinacao-

contra-a-gripe-comeca-nesta-segunda-feira-4/ 
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Uso de máscaras em locais fechados agora é facultativo em Goiânia 

 
Prefeito Rogério Cruz anunciou mais flexibilização da utilização do equipamento 

 
 O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) assinou na 
tarde desta sexta-feria, 1º, decreto que flexibiliza o uso de 
máscaras em Goiânia. Logo mais, o uso do equipamento 
será facultativo também para locais abertos. 
Anteriormente, a utilização das máscaras na Capital foi 

flexibilizada para locais abertos e sem aglomeração. 

 

 
 
 
 

Disponível na íntegra em: https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/uso-de-mascaras-em-

locais-fechados-agora-e-facultativo-em-goiania-390377/ 

 

 
 
 

Frente fria deve derrubar as temperaturas do centro-sul e provocar temporais 
 
Na maioria das áreas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, São Paulo e centro-sul do Rio de Janeiro, a 
quinta-feira será um dia com muitas nuvens e pancadas de chuva com raios, que podem ocorrer a 
qualquer hora, alerta a Climatempo. A chuva volumosa e prolongada pode causar transtornos no litoral 
de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. 
Sol e tempo seco devem predominar no centro-norte de Minas Gerais, Distrito Federal, interior da 
Bahia e sertão de Pernambuco. 
 

Disponível na íntegra em: https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/03/31/frente-fria-deve-

derrubar-as-temperaturas-e-provocar-temporais.ghtml 
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