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Varíola dos macacos: cientistas descobrem 47 mutações no vírus que causa surto 

atual da doença 
Resultado pode ser uma reação do organismo para combater doença 

Pesquisadores que estudam o sequenciamento genômico do vírus da varíola dos macacos, em Portugal, 
ficaram surpresos com os primeiros resultados. Todos os 
já processados apontaram uma média de 50 mutações. Isso 
já seria suficiente para diferenciar o vírus atual do surto 
que ocorreu em 2018/2019, em Israel, países da África, 
em Singapura e no Reino Unido. Em entrevista concedida 
para o Portal de notícias R7, Camila Malta, pesquisadora 
do Laboratório de Investigação Médica do Hospital das 
Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo) e do Instituto de Medicina 
Tropical, disse que existe similaridade de genomas. 
"Comparando o genoma de agora com os já disponíveis, 
ele é similar ao dos casos sequenciados de 2017 a 2019, na 
África, Israel e Reino Unido, mas tem cerca de 47 
mutações em relação aos anteriores, o que é muito. Foi 
meio inesperado para esse tipo de vírus", afirmou.  

Disponível na íntegra em: Varíola dos macacos: cientistas descobrem 47 mutações no vírus que 
causa surto atual da doença (folhavitoria.com.br)  

 
Monkeypox: Surto repentino sugere que transmissão decorre há algum tempo 

 
O surto de infeções pelo vírus em 30 países não endémicos sugere que os contágios estão a 

ocorrer há algum tempo, reconheceu hoje a Organização Mundial da Saúde, instando as 
autoridades nacionais a expandirem a vigilância. 

Clipping CIEVS Goiânia n° 22 ,SE n° 22 , período de 29/05/2022 a 04/06/2022 
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 aparecimento repentino da Monkeypox em 
diferentes países ao mesmo tempo sugere que a 
transmissão [do vírus] não foi detetada por algum 
tempo”, referiu o diretor-geral da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) em conferência de imprensa. Segundo 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, mais de 550 casos 
confirmados em 30 países onde a doença não é 
endémica foram já reportados à OMS, no âmbito do 
surto que teve início há cerca de um mês com casos de 
infeção pelo Monkeypox na Europa, incluindo 

Portugal, na América do Norte e no Médio Oriente. “A OMS insta os países afetados a expandirem a sua 
vigilância e a rastrearem casos nas suas comunidades mais vastas”, salientou o diretor-geral da organização, 
alertando que qualquer pessoa pode ficar infetada com o vírus em caso de contacto próximo com uma 
pessoa doente. 
 

Disponível na íntegra em: Monkeypox: Surto repentino sugere que transmissão decorre há algum 

tempo  - Record TV Europa (recordeuropa.com) 

Iraque tem surto de febre hemorrágica, doença que pode fazer sangrar até a morte 

Com 47 pessoas internadas, as autoridades de Saúde da Zambézia, no centro de Moçambique, 
declararam um surto de cólera em Quelimane, capital provincial, após três anos sem a doença. 

 
Segundo autoridades de saúde, o Iraque enfrenta o pior 
surto já registrado da febre hemorrágica da Crimeia-
Congo (CCHF), causada pelo contato com carrapatos ou 
humanos infectados. Sem tratamento adequado, o 
paciente pode sofrer com intensos sangramentos tanto 
internos quanto externos — neste último caso, o nariz 
não para de sangrar. Em quadros extremos, a pessoa pode 
morrer. Desde o começo deste ano, foram identificados 
111 casos da fere hemorrágica na população do Iraque, 
sendo que 19 óbitos foram notificados, de acordo com 
apuração da Agence France-Presse. A taxa de mortalidade em 
pacientes hospitalizados varia de 9% a 50%. 

 

Disponível na íntegra em: Iraque tem surto de febre hemorrágica, doença que pode fazer sangrar até a 

morte - Canaltech 

 

Surto De Sarampo E Baixa Procura Por Vacinação Preocupam OMS 
 

À medida que as taxas de vacinação infantil por sarampo caem e que vários países do mundo 
começam a lidar com o surto da infecção, médicos e outros profissionais de saúde estão 

alertando aos pais para que observem possíveis sintomas da doença 
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Com o começo da pandemia da COVID-19, especialistas 
em saúde pública temiam que alegações infundadas a 
respeito da vacina exacerbassem a desconfiança entre 
quem já duvidava da eficácia do processo ou mesmo 
servissem de porta de entrada para o ceticismo vacinal 
entre pessoas que anteriormente não tinham tais 
preocupações. Tais medos estão sendo justificados não 
somente em relação ao imunizante para o coronavírus, 
como também às vacinas para outras infecções. 

Em abril, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos publicou um estudo 
mostrando que, entre 2020 e 2021, as taxas de vacinação de rotina entre os 3,52 milhões de crianças e 
jovens caíram abaixo do nível de 95% necessário para garantir a imunidade de rebanho. 
 
Disponível na íntegra em: Iraque tem surto de febre hemorrágica, doença que pode fazer sangrar até a 
morte - Canaltech 
 

EUA investigam possível ligação entre casos de hepatite A e consumo de 
morango 

Agência reguladora disse que pessoas que consumiram as frutas apresentaram sintomas 
posteriormente; infecções também foram identificadas no Canadá 

 
A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, está investigando uma 
possível ligação entre um surto de hepatite A e o consumo de morangos orgânicos. A FDA disse que os 
morangos foram comercializados pela mexicana FreshKampo e a marca HEB e comprados entre 5 de 

março e 25 de abril. A agência coordena uma 
investigação junto com os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, a Agência de 
Saúde Pública do Canadá, a Agência Canadense de 
Inspeção de Alimentos e parceiros estaduais. Os 
morangos foram distribuídos nos EUA e vendidos em 
vários varejistas, incluindo Aldi, HEB, Kroger, Safeway, 
Sprouts Farmers Market, Trader Joe’s, Walmart, Weis 
Markets e WinCo Foods. 
 

Disponível na íntegra em: EUA investigam possível ligação entre casos de hepatite A e consumo de 

morango | CNN Brasil 

 

Peste suína: Alemanha confirma surto em área próxima da fronteira com a 
França 

 
O Ministério de Alimentação e Agricultura da Alemanha confirmou o primeiro caso de peste suína 
africana (PSA) este ano em uma população de suínos domésticos na região de Baden-Württemberg, a 6 
km da fronteira com a França. A informação foi atestada após análise realizada pelo laboratório nacional 
de referência, o Instituto Friedrich Loeffler (FLI). 
A fazenda em que a doença foi identificada mantinha 35 animais criados ao ar livre, que foram abatidos 
imediatamente. Autoridades locais definiram, ainda, uma zona de proteção e uma zona de vigilância em 
volta da propriedade. 
A peste suína africana é uma infecção viral grave que afeta porcos selvagens e domésticos e, geralmente, 
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é fatal para eles, mas inofensiva para os seres humanos. O consumo da carne possivelmente contaminada 
também não apresenta riscos à saúde. 
Muito presente na Ásia, a PSA circula há cerca de dez anos na Europa Oriental e o primeiro caso na 
Alemanha ocorreu em 10 de setembro de 2020. Desde então, casos de PSA foram registrados em 
Brandemburgo e na Saxônia. Em 2021, também foram notificados em Mecklemburgo-Pomerânia 
Ocidental.  
O novo caso na Alemanha acendeu um alerta em serviços de vigilância franceses, por causa da 
proximidade da ocorrência. O surto de PSA é o primeiro da história que foi reportado na fronteira 
ocidental da Alemanha. "Do lado das autoridades francesas, os serviços do Estado estão totalmente 
mobilizados para monitorar qualquer alerta e apoiar os profissionais", afirmou, em nota, o Ministério da 
Agricultura da França. 
 

Disponível na íntegra em: Peste suína: Alemanha confirma surto em área próxima da fronteira com a 

França (dinheirorural.com.br) 
 
 

 

Maternidade em Fortaleza tem surto de infecção em bebês e restringe 
atendimento  

 
Três unidades da Maternidade-Escola têm superlotação. Unidade limitou a assistência de 

emergência a gestantes em condições especiais. 

A superlotação ocasionou um surto de infecções em três unidades da Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand (MEAC), no Bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Por conta do surto, a emergência da 
unidade vai atender apenas às mulheres reguladas pela central de leitos, nas seguintes situações: 
Gestantes com idade gestacional acima de 37 semanas; gestantes com idade gestacional abaixo de 20 
semanas; emergências ginecológicas. A infecção se chama Clostridium Difficile e é passada por manuseio 
de uma criança para outra. "Por enquanto, os quadros são estáveis sem risco de desfecho clínico mais  

Disponível na íntegra em : Maternidade em Fortaleza tem surto de infecção em bebês e restringe 

atendimento | Ceará | G1 (globo.com) 

Anvisa recomenda uso de máscaras para adiar surto de varíola dos macacos  

Diante do aumento no número de casos da varíola de macaco, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) emitiu nota reforçando a necessidade de adoção de medidas "não farmacológicas", como 
distanciamento físico, uso de máscaras de proteção e higienização frequente das mãos, em aeroportos e 
aeronaves, para retardar a entrada do vírus no Brasil A varíola de macaco é uma doença pouco conhecida 
porque a incidência é maior na África. Até o momento, segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) há 131 casos confirmados de varíola dos macacos, registrados fora do continente africano e 106 
outros casos suspeitos, desde que o primeiro foi relatado em 7 de maio. "A Anvisa mantém-se alerta e 
vigilante quanto ao cenário epidemiológico nacional e internacional, acompanhando os dados disponíveis 
e a evolução da doença, a fim de que possa ajustar as medidas sanitárias oportunamente, caso seja 
necessário à proteção da saúde da população", diz a nota divulgada ontem.  
 

Disponível na íntegra em: Anvisa recomenda uso de máscaras para adiar surto de varíola dos macacos 

- Nacional - Estado de Minas  
 

Rumores nacionais  
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Sarampo: cobertura vacinal não chegou nem a 30% das crianças 
 

Campanha de vacinação termina nesta sexta-feira (3)  

A campanha de vacinação contra o sarampo entre crianças de seis meses a menos de cinco anos termina 
nesta sexta-feira (3), mas até o momento a cobertura não chegou nem a 30% das crianças. Isso significa 
que menos de uma a cada três crianças nessa faixa etária recebeu uma dose da vacina contra sarampo. 
Essa porcentagem de imunizados preocupa o Ministério da Saúde sobre a possibilidade de surtos da 
doença avançarem pelo Brasil. A meta da pasta era de 95%. O médico Renato Kfouri, da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, adverte sobre a importância da imunização contra o sarampo, doença que pode 
trazer sequelas e até matar. Ele aponta um dos motivos da baixa procura pela vacina: a percepção de 
risco. A administradora Tássia Tomás, de Brasília, tem duas filhas, de sete meses e de cinco anos. Ela 
conta que vai levar a mais nova para vacinar.  

 
Disponível na íntegra em:  

 

Casos de covid voltam a aparecer em universidades de Mossoró 
 

O noticiário nacional, estadual e municipal e principalmente relatos de situação dão conta de que novos 
surtos de covid-19 estão surgindo principalmente no 
ambiente das universidades. Em Mossoró, uma morte 
foi registrada nos últimos dias e há relatos de alta 
transmissibilidade em alguns cursos onde mais de 20% 
da turma muitas vezes estão precisando se isolar.  
Diante disso, as Universidades de Mossoró estão de 
olho na situação, uma vez que o quadro vivenciado em 
2020 parece ameaçar voltar à tona. Surtos da doença já 
foram detectados nas IES privadas e na Ufersa.  
 

Disponível na íntegra em:  

Mais de 30 pessoas tiveram diarreia após evento do Ministério da Saúde na 
Paraíba, diz secretário 

Até a tarde desta quarta-feira (1º), 120 pessoas já tinham sido ouvidas e 32 delas alegaram o 
sintoma. Cerca de 500 pessoas participaram do evento.  

Pelo menos 32 pessoas tiveram diarreia após um almoço oferecido em um evento do Ministério da Saúde 
(MS), nesta terça-feira (31), em Cabedelo, na Paraíba. A informação foi confirmada pelo secretário de 
saúde do município, Murilo Wagner Suassuna, que está monitorando em torno de 500 participantes que 
estiveram presentes. O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, também participou do Seminário de 
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Qualificação do Desempenho na Atenção Primária à Saúde, que reuniu a equipe técnica do MS, 
secretarias municipais e estadual da Paraíba. Queiroga, no entanto, não permaneceu no evento durante o 
almoço com os demais convidados. Foi o próprio MS, inclusive, quem procurou a Secretaria de Saúde de 

Cabedelo, para informar que componentes da equipe 
apresentam o sintoma. A partir dessa notificação, o 
município passou a monitorar os casos, a fim de 
identifcar de onde partiu o "surto".  

Disponível na íntegra em: Mais de 30 pessoas 

tiveram diarreia após evento do Ministério da Saúde 

na Paraíba, diz secretário | Paraíba | G1 (globo.com) 

 
 

Escalada da dengue: óbitos aumentam 
138% em todo o país 

 
Até a segunda semana de maio foram 855.910 casos prováveis de dengue, incremento de 165% 

em comparação aos mesmos meses de 2021 
 

São Paulo – Os casos de dengue e os óbitos pela doença seguem aumentando no Brasil, de acordo com 
dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. De janeiro até 21 de maio de 2022, ocorreram 
382 óbitos por dengue, um aumento de 138,7% quando comparado ao mesmo período de 2021. Em 
relação aos casos, até a segunda semana de maio foram 855.910 casos prováveis de dengue – uma taxa 
de incidência de 401,2 casos por 100 mil habitantes – no país, um aumento de 165,7% de casos registrados 

para o mesmo período em 2021.  

Ainda segundo o boletim epidemiológico da pasta, de 2019 
a 2022, foram 2.042 óbitos por dengue no Brasil – a 
maioria ocorreu no período pré-pandêmico. Mas o surto 
não atinge todo o país de maneira uniforme. Neste período 
de três anos, as maiores taxas de incidência ocorreram em 
Goiás, com 5.101,9 casos por 100 mil habitantes, seguido 
de Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, todas na região 
Centro-Oeste. 

Disponível na íntegra em: Escalada da dengue: óbitos aumentam 138% em todo o país 

(metropoles.com) 

 
 

 

Defesa Civil alerta que novas chuvas fortes podem atingir o Nordeste 
 
A Defesa Civil publicou um alerta de que novas chuvas fortes podem atingir Pernambuco e outros 
estados do Nordeste brasileiro. Os acumulados podem ser de até 100 milímetros por dia, até esta quinta-
feira. O normal para esta época do ano é de 20 a 30 milímetros diários de chuva.  

Desastre Nacional  
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Desde a semana passada, as enchentes e deslizamentos 
já causaram a morte de mais de 100 pessoas e deixaram 
milhares de famílias desalojadas e desabrigadas em 
Pernambuco. Mais de 40 municípios do estado já 
decretaram situação de emergência. As chuvas também 
atingiram cidades de Alagoas e do Rio Grande do Norte. 
Em entrevista nesta terça-feira para a Voz do Brasil, o 
secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre 
Lucas Alves, alertou que as chuvas na região não devem 
acabar tão cedo. 

 

Disponível na íntegra em: Defesa Civil alerta que novas chuvas fortes podem atingir o Nordeste | 
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Festas juninas animam Grande Goiânia; veja programação  
 

Eventos têm barracas com comidas típicas e 
atrações musicais. Há entrada gratuita e também 

com ingressos que variam de R$ 3 a R$ 25.  
 

As tradicionais festas juninas são realizadas durante todo 
o mês de junho na Grande Goiânia. Clubes, igrejas, 
associações e empresas reúnem barracas com comidas 
típicas e atrações musicais. Há festas com entrada gratuita 
e também com ingressos que variam de R$ 3 a R$ 25.  

 

 

Disponível na íntegra em:  Festas juninas animam Grande Goiânia; veja programação | Goiás | G1 

(globo.com) 
 

 
Prefeitura de Goiânia amplia atendimento à população, e oferta 9 mil testes 

diários contra Covid-19, a partir da próxima segunda-feira (06/06) 
 

Rumores Goiânia 
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Superintendência de Vigilância em Saúde 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis 

Centro de informações Estratégicas e Vigilância em Saúde 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Palácio das Campinas (Paço Municipal) - Avenida do Cerrado, 999, Bloco D, 1º andar- Park Lozandes, Goiânia-GO 

Fone: (62)3524-3389 e 3524-3381 - Dias úteis das 7:00 às 19:00 - Plantão CIEVS: 99689-7470 - Noturno, finais de semana e feriados. - E-mail: 
cievsgoiania@gmail.com 

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), amplia o atendimento para 
testagem ampliada à população. A partir desta quinta-
feira (02/06), serão 4,5 mil testes disponibilizados, 
enquanto na sexta-feira (03/06) e sábado (04/06), serão 
6 mil ofertados. De segunda-feira (06/06) em diante, até 
9 mil diários serão disponibilizados aos goianienses. 
Além do número de testes, a prefeitura otimiza o 
serviço, e retoma o formato por agendamento, já a 
partir de amanhã. Para isso, o número de postos 
também foi ampliado e a população pode agendar o 
teste pelo site: https://www.goiania.go.gov.br. Basta 

informar o CPF e endereço completo com CEP. 
Outra novidade é que, a partir desta sexta-feira (03/06), a modalidade drive-thru volta a atender, sem 
necessidade de agendamento. O secretário municipal de Saúde, Durval Pedro, explica que, inicialmente, 
será um ponto e que, a partir de segunda-feira, serão dois locais. “Nosso objetivo é viabilizar que todos 
os moradores façam os testes com segurança e mais conforto”. Os locais serão divulgados 
posteriormente. 
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