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OMS decide manter Covid-19 como pandemia 
Informação foi divulgada durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. 

 
Nesta quarta-feira (13), a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) anunciou a decisão de manter a propagação da 
Covid-19 como uma emergência sanitária internacional 
ou pandemia. A organização alegou que “não é 
momento de baixar a guarda”, mas sim de os países 
continuarem se preparando para lidar com esse tipo de 
crise. 
O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, disse que o Comitê de Emergência da 
OMS, que é formado por cientistas, recomendou não 
alterar o nível de alerta em relação à Covid. Eles 

consideram que o vírus continua sendo transmitido de forma intensa. Segundo especialistas, a evolução 
do vírus é imprevisível e a mortalidade permanece em níveis elevados. 
sendo 40 deles em crianças com até 5 anos de idade. 
 

Disponível na íntegra em: https://pleno.news/saude/coronavirus/oms-decide-manter-covid-19-como-

pandemia.html 

 

BA.4 e BA.5: o que se sabe sobre novas linhagens da Ômicron 
Linhagens foram detectadas pelo pesquisador brasileiro Tulio de Oliveira em seis países, 

incluindo África do Sul, Alemanha e Reino Unido. 
 

Duas novas sublinhagens da variante Ômicron do 
coronavírus foram detectadas pelo pesquisador 
brasileiro Tulio de Oliveira, do Centre for Epidemic 
Response and Innovation (CERI), da África do Sul. A 
descoberta foi divulgada nessa segunda-feira (11/4), 
pelo Twitter.. 
Segundo o cientista detalhou em sua conta pessoal, a 
BA.4 e a BA.5 são responsáveis por uma parcela 
crescente de casos de Covid-19 sequenciados na 
África do Sul desde o início de março. As subvariantes 
foram detectadas também em Botswana, Bélgica, 

Alemanha, Dinamarca e Reino Unido. 

Disponível na íntegra em: https://www.metropoles.com/saude/ba-4-e-ba-5-o-que-se-sabe-sobre-as-

novas-linhagens-da-omicron 

 

Clipping CIEVS Goiânia n° 16, SE n° 16, período de 10/04/2022 a 16/04/2022 

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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O Globo: Surto misterioso de hepatite em criança do Reino Unido pode ter sido 
causado por vírus de um resfriado comum 

O surto inédito de casos de hepatite em crianças, que 
tem preocupado as autoridades de saúde do Reino 
Unido, pode ter sido causado pelos adenovírus, agentes 
que causam o resfriado comum, mostra atualização da 
Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido 
(UKHSA). Desde janeiro, 74 casos da doença 
inflamatória do fígado foram registrados, todos em 
crianças com menos de dez anos. 
 
 

 

Disponível na íntegra em: https://agenciaaids.com.br/noticia/o-globo-surto-misterioso-de-hepatite-

em-criancas-do-reino-unido-pode-ter-sido-causado-por-virus-de-resfriado-comum/ 
 

Pesquisadores alertam para risco de novo surto global de zika vírus 

 
Gestantes são as mais vulneráveis e devem tomar cuidado, pois podem repassar para os bebês. 

 
 Um estudo publicado na revista especializada “Cell 
Reports” alertou para a possibilidade de uma única nova 
mutação do zika vírus desencadear um novo surto global 
da doença. 
Entre 2015 e 2016, houve um surto da doença no Brasil 
- e o perigo do possível surto volta a ser as mulheres 
grávidas. O zika vírus foi responsável pelo nascimento 
de milhares de crianças com microcefalia (má-formação 
congênita responsável por impedir o crescimento 
adequado do cérebro de um recém-nascido). O risco 

está baseado no fato de as variações serem muito comuns. 
 

Disponível na íntegra em: https://saude.ig.com.br/2022-04-13/pesquisadores-alertam-para-risco-de-

novo-surto-global-de-zika-virus.htm/ 

CDC alerta para surto de doença meningocócica na Flórida 

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) emitiram um alerta de saúde sobre um surto de 
doença meningocócica na Flórida, que a agência disse estar afetando principalmente homens gays e 
bissexuais, incluindo aqueles que vivem com HIV. 
O comunicado acrescentou que a vacinação é a melhor maneira de se proteger contra a doença 
meningocócica. A doença meningocócica é causada por uma bactéria chamada Neisseria meningitidis e 
é evitável e tratável, orienta o CDC. 
 

Disponível na íntegra em: https://www.gazetanews.com/noticias/florida/2022/04/447371-cdc-alerta-

para-surto-de-doenca-meningococica-na-florida.html 
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Funed avança nas pesquisas sobre casos agudos e crônicos de doença de chagas 

 
Em parceria com instituições especializadas, fundação mineira trabalha em novos testes para 

diagnóstico e detecção de fontes de origem da enfermidade provocado pelo barbeiro 
Trypanossoma cruzi.  

 
O Serviço de Doenças Parasitárias (SDP) do 
Laboratório Central de Saúde Pública da Fundação 
Ezequiel Dias (Lacen-MG/Funed) é o Laboratório de 
Referência Nacional (LRN) para o diagnóstico da 
doença de Chagas. Entre as funções desempenhadas, 
destacam-se as ações de Vigilância Epidemiológica, 
diagnóstico sorológico nacional da doença, supervisão, 
capacitação de recursos humanos e controle da 
qualidade das análises de suas redes estadual e nacional. 

Além disso, o SDP auxilia na investigação dos surtos de doença de Chagas aguda, hoje relacionadas 
principalmente ao consumo de alimentos contaminados, tais como açaí e bacaba não pasteurizados.  

 

Disponível na íntegra em: https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/funed-avanca-nas-pesquisas-

sobre-casos-agudos-e-cronicos-de-doenca-de-chagas 
 

Malária em Belém: após 9 casos, Sesma garante que surto já foi controlado 
 

Uma nova virose tem afetado várias pessoas em Belém, que acreditam ter pegado malária, já 
que não sintomas de gripes ou resfriados associados. Porém, a Sesma aponta que se trata de 

outra doença. 

 
Após nove casos confirmados, o surto de malária 
em Belém está controlado, como garante a Secretaria 
Municipal de Saúde (Sesma). Um bloqueio vacinal 
foi feito nas áreas onde estavam ocorrendo registros da 
doença. O bairro do Umarizal foi o mais afetado. 
Porém, uma doença começou a provocar 
desconforto nos moradores nas últimas duas 
semanas. Várias pessoas na capital vêm relatando 
sintomas como diarreia contínua, náuseas, vômitos 
e dor de cabeça. E há uma suspeita de que fosse 
malária, mas não é. 

 

Disponível na íntegra em: https://www.oliberal.com/belem/malaria-em-belem-apos-9-casos-sesma-

garante-que-surto-ja-foi-controlado-1.522054 
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SP pode ter surto caso não atinja o índice de vacinação, alerta SMS 

 
Dos 25 casos investigados no estado, 22 estão na capital; bebê confirmado teve transmissão 

Na última semana, a Secretaria Estadual de Saúde de São 
Paulo (SES) confirmou um caso e informou que 
investigava outros 25 possíveis diagnósticos de 
sarampo. Em todo o estado, apenas 75% das crianças, 
público-alvo das campanhas, haviam sido imunizadas 
em 2021 para a doença - a meta era 95%. 
O caso do bebê ainda não vacinado e chamado 
autóctone, quando a contaminação é local, está 
localizado no litoral. Dos suspeitos, no entanto, 22 estão 
na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), 83% das crianças receberam a primeira dose da vacina, o que abre brecha para vírus circular. 
 

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

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

 
Surto de catapora suspende aulas em escola de Mimoso do Sul 

 
Durante o período de suspensão das aulas presenciais, alunos vão estudar de forma remota. 

Dez casos foram confirmados e outros são investigados na unidade 
 

Um surto de catapora na Escola Municipal de 
Educação Básica (Emeb) José Gonçalves Figueira, 
localizada no distrito de São José das Torres, em 
Mimoso do Sul, levou a unidade a ter as aulas suspensas 
por 15 dias a partir desta terça-feira (12). Segundo a 
prefeitura, 10 casos foram confirmados até o momento 
e outros estão sendo investigados. 
Segundo informações da Secretaria Municipal de 
Educação, 290 alunos estudam na Emeb José 
Gonçalves Figueira, que atende turmas da Educação 
Infantil ao Ensino Fundamental. O primeiro caso de 

catapora na instituição foi notificado na última sexta-feira (8) e, desde então, mais nove foram 
confirmados. 
 

Disponível na íntegra em: https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/surto-de-catapora-suspende-

aulas-em-escola-de-mimoso-do-sul-0422 

 

Dengue avança no Brasil e Centro-Oeste é a região mais afetada 

 
Número de casos saltou de 242,7% nas primeiras semanas 2022, na região 
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BRASÍLIA — Água parada, altas temperaturas e chuvas 
são a receita ideal para criadouros de Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da dengue. Nesse cenário, 
o maior foco da doença tem sido o Centro-Oeste, que 
viu os diagnósticos dispararem 242,7% nas 13 primeiras 
semanas deste ano em relação à mesma época de 2021. 
Ao todo, a região soma 108.258 casos, o que representa 
33,4% dos registros em todo o Brasil. É o que mostram 
dados do último boletim epidemiológico do Ministério 
da Saúde. 

 

 
 

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

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

 
 
 

 
Prefeitura de Goiânia decreta estado de emergência na saúde pública por causa 

do aumento dos casos de dengue 

 
Decreto permite ao município comprar materiais e insumos de forma mais rápida e contratar 

servidores temporários. Houve aumento de 1.562% nos casos notificados de dengue. 
 

 
A prefeitura de Goiânia decretou estado de emergência na 
saúde pública por causa do aumento dos casos de dengue e de 
outras doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti. O 
decreto permite ao município comprar materiais e insumos de 
forma mais rápida e contratar servidores temporários para 
ajudar no combate combate ao mosquito, no que considerou 
uma "situação anormal". 
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou ao 
prefeito o aumento de 1.562% casos notificados de 

dengue em relação ao mesmo período do ano passado, para justificar o estado de emergência. 
Segundo a secretaria, somente neste ano foram notificados 22.575 casos de dengue, sendo 35 
considerados graves e três mortes provocadas pela doença. 
 
Disponível na íntegra em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/04/18/prefeitura-de-goiania-
decreta-estado-de-emergencia-na-saude-publica-por-causa-do-aumento-dos-casos-de-dengue.ghtml 

 
 

 
 

Alerta meteorológico para sábado (16). Confira a notícia! 
A presença de uma frente fria e o calor intenso na Bahia, contribui para a formação de nuvens densas 

e carregadas sobre o estado, com o potencial para temporais. Estas nuvens também serão presentes 
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em boa parte da região Norte decorrente ao calor e a umidade do elevada. 

O ar frio e seco de origem polar predomina no sul, sudoeste e no Mato Grosso do Sul, impedindo a 

formação de nuvens. A nebulosidade se forma nas áreas litorâneas. 

 

Disponível na íntegra em: https://www.climaaovivo.com.br/noticias/alerta-meteorologico-para-

sabado-16-confira-a-noticia-16-04-22 
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