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Cidade de Mariupol em quarentena devido a possível surto de cólera  
A notícia é avançada pelo autarca da cidade. "A palavra ‘cólera’ está a ser mencionada dentro 

da cidade, entre os ocupantes", afirmou. 

A cidade de Mariupol, no leste da Ucrânia, está sob 
quarentena devido a um possível surto de cólera, 
segundo revelou o autarca Petro Andryushchenko. 
“Estamos a ver a cidade ser isolada. A palavra ‘cólera’ 
está a ser mencionada entre os ocupantes”, disse o 
responsável à estação de televisão ucraniana United 
News TV. A cidade portuária de Mariupol está sob 
comando dos russos desde maio, após meses de 
confrontos entre as tropas russas e ucranianas. A 

rendição aconteceu após a saída de milhares de militares da fábrica siderúrgica de Azovstal, o último 
reduto da resistência ucraniana em Mariupol. No domingo, Andryushchenko alertou que a escassez de 
água em Mariupol atingiu um “nível crítico”, com as pessoas a terem de se inscrever para receber potável 
de dois em dois dias.  

Disponível na íntegra em: Cidade de Mariupol em quarentena devido a possível surto de cólera 
(noticiasaominuto.com) 

Varíola dos macacos: surto entre homens intriga médicos britânicos 

Na Inglaterra, 86% dos infectados vivem em Londres e apenas dois são mulheres. A maioria 
tem entre 20 e 49 anos. 

 
O atual surto de varíola dos macacos está afetando 
principalmente homens mais jovens em Londres, dizem 
autoridades de saúde. Mas cientistas ainda tentam 
entender por quê. Embora qualquer pessoa possa contrair 
o vírus, 111 dos 183 casos na Inglaterra são em homens 
gays, bissexuais ou que fazem sexo com homens (HSH). 
A infecção não é transmitida sexualmente, mas através de 
contato próximo, segundo as autoridades. Grupos e 
eventos LGBT estão sendo instados a ajudar a 

compartilhar mensagens de saúde pública. Recomenda-se às pessoas que procurem novas manchas, 
úlceras ou bolhas em qualquer parte do corpo, principalmente se tiverem tido um novo parceiro sexual 
recentemente. 
 
Disponível na íntegra em: Varíola dos macacos: surto entre homens intriga médicos britânicos | Saúde | 
G1 (globo.com) 

Clipping CIEVS Goiânia n° 23 ,SE n° 23 , período de 05/06/2022 a 11/06/2022 
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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Pequim reabre restaurantes após controlar surto de Covid-19 que somou 
1.800 casos 

Pequim reabre gradualmente os serviços da cidade ainda que museus, cinemas e ginásios 
operem apenas com 75% da capacidade total dos espaços. A China continua com a política 

'zero casos' de Covid-19. 

 
Os clientes voltaram esta segunda-feira aos restaurantes em Pequim, pela primeira vez em mais de um 
mês, depois de as autoridades terem aliviado as medidas de prevenção epidémica na capital chinesa, após 

terem erradicado um pequeno surto de Covid-19. 
Museus, cinemas e ginásios foram autorizados a operar, 
mas limitados a 75% da sua capacidade. 
O regresso à normalidade ocorreu em toda a cidade, 
exceto num distrito. As escolas reabriram parcialmente, 
mas retomam a normalidade absoluta a 13 de junho, 
seguidas pelos jardins de infância, a 20 de junho. 
As autoridades realizaram várias rondas de testes em 
massa e confinaram prédios e complexos residenciais 
onde foram detetados casos de infeção pelo novo 
coronavírus. 
 

Disponível na íntegra em: Pequim reabre restaurantes após controlar surto de Covid-19 que somou 

1.800 casos – Observador 

 

Surto de gripe aviária nos EUA: milhões de aves são abatidas da forma mais 
desumana possível 

 
A indústria avícola dos EUA tem utilizado, cada vez mais, o “método mais desumano disponível” para 
abater dezenas de milhões de aves durante o último surto de gripe aviária, segundo revelaram esta 
segunda-feira dos dados do Governo americano. Diversos surtos da doença, também conhecida como 
gripe aviária, causaram estragos na Europa e nos Estados Unidos este ano, com 38 milhões de aves 
mortas nos EUA até agora. 
A forma como as aves são mortas tem gerado controvérsias, com veterinários e ativistas do bem-estar 
animal a pedir o fim do uso do método de desligar a ventilação, que mata os animais vedando o fluxo de 
ar e aumentando as temperaturas a níveis letais. Os trabalhadores descreveram o método como “assar os 

animais vivos” – as autoridades europeias já garantiram 
que tal método não deveria ser usado na União Europeia. 
Nos Estados Unidos, no entanto, a American Veterinary 
Medical Association (AVMA) listou o fecho da ventilação 
com calor suplementar como “permitido em 
circunstâncias restritas” para “despovoamento”. Mas 
uma nova análise descobriu agora que se tornou o 
princpial método de matar aves em quase três quartos dos 
abates – dados do Departamento de Agricultura dos 
EUA (USDA) apontou que 73% dos abates em fevereiro 
e março envolveram o uso do fecha da ventilação. 
 

Disponível na íntegra em: Surto de gripe aviária nos EUA: milhões de aves são abatidas da forma 

mais desumana possível (sapo.pt) 
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Subvariante da Ômicron causa surto de covid-19 em Portugal 
 

País tem agora maior taxa de infecção do mundo 
Uma subvariante da Ômicron tem sido responsável por um aumento nos casos de covid-19 em Portugal, 
que agora tem a segunda maior taxa de infecção do mundo, ameaçando a recuperação do setor de turismo.  
Portugal registrou uma média de 2.447 novos casos por milhão de pessoas nos últimos sete dias. O 
número pode ser comparado a 449 da vizinha Espanha e 70 do Reino Unido, de acordo com o rastreador 
Our World In Data. A média móvel diminuiu ligeiramente nos últimos dias e está em pouco mais de um 
terço do pico da Ômicron, em 31 de janeiro. Portugal tem a quinta maior taxa de mortalidade do mundo 
por covid-19, e as hospitalizações estão aumentando, mas ambas ainda estão muito abaixo dos picos 
anteriores. 
 

Disponível na íntegra em: Subvariante da Ômicron causa surto de covid-19 em Portugal | Agência 

Brasil (ebc.com.br) 

 

Empresa é multada por espalhar doença dos legionários em Nova York 
 

Companhia de telecomunicações não seguiu as regras sanitárias destinadas a impedir 
propagação de bactéria, diz procuradora-geral do estado 

 
Em meio a dois novos focos de legionelose nos EUA, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, 
declarou na quinta-feira (2) que a empresa de telecomunicações Verizon não seguiu as regras destinadas 
a impedir a propagação da Legionella pneumophila, bactéria causadora da doença respiratória. 
A acusação da procuradoria estadual está fundamentada numa investigação em andamento sobre torres 
de resfriamento instaladas em todo o estado americano. 

 “A Verizon falhou na manutenção de suas torres de 
resfriamento em edifícios em toda a cidade de Nova York, 
fazendo com que elas espalhassem a doença dos 
legionários, uma forma perigosa e letal de pneumonia”, 
disse James em um tuíte. Até o momento, o surto matou 
duas pessoas e infectou pelo menos outras 24 na região 
do Bronx. Alguns doentes estão hospitalizados. Os casos 
estão concentrados no bairro de Highbridge, onde o 
primeiro deles foi registrado em 3 de maio, segundo a 
Secretaria de Saúde do município. 
 

Disponível na íntegra em: Empresa é multada por espalhar doença dos legionários em Nova York 

(blogdofrio.com.br) 
 

Preparação para uma eventual epidemia de Ébola na Guiné-Bissau: Uma história 
de uma ameaça, tratada com experiência e cuidado. 

 
Ameaças de potenciais surtos de Ébola na Guiné-Bissau não são uma novidade. O país tem um longo 
histórico de tais ameaças devido à sua localização geográfica, inserido numa região predisposta a surtos 
de Ébola. No dia 14 de fevereiro de 2021, um surto de Ébola foi detectado na vizinha Guiné-Conacri. 
Este surto, foi rapidamente declarado como uma epidemia pelo Dr. Rémy Lamah, Ministro de Saúde 
Pública na Guiné-Conacri.  Este anúncio, provocou preocupação nos países vizinhos, incluindo a Guiné-
Bissau, que partilha uma fronteira de 421 quilómetros com o referido país. De salientar ainda, que as 

mailto:cievsgoiania@gmail.com
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2022-06/subvariante-da-omicron-causa-surto-de-covid-19-em-portugal
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2022-06/subvariante-da-omicron-causa-surto-de-covid-19-em-portugal
https://blogdofrio.com.br/empresa-e-multada-por-espalhar-doenca-dos-legionarios-em-nova-york/
https://blogdofrio.com.br/empresa-e-multada-por-espalhar-doenca-dos-legionarios-em-nova-york/


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 

fronteiras entre os dois países são muito permeáveis com muitos pontos de entradas ilegais, , sendo assim 
um desafio controlar os movimentos migratórios entre os dois países.  
 

Disponível na íntegra em: Preparação para uma eventual epidemia de Ébola na Guiné-Bissau: Uma 

história de uma ameaça, tratada com experiência e cuidado. | OMS | Escritório Regional para a África 

(who.int) 
 
 

 
 

 

Leitos de enfermaria da rede estadual para pacientes com Covid-19 voltam a ficar 
100% ocupados em Goiás  

Lista de espera já conta com 28 pessoas. Já nas Unidades de Terapia Intensiva, a ocupação é 
de 90% e há 19 pessoas esperando para conseguirem leitos. 

O Complexo Regulador Estadual (CRE) de Goiás acaba de bater 100% de ocupação nos leitos de 
enfermaria destinados ao tratamento da Covid-19. Além dos 25 leitos, já tem uma lista de espera com 28 
pessoas. Já nas Unidades de Terapia Intensiva, a taxa de ocupação é de 90%. Na UTI, dos 50 leitos 
destinados a Covid-19 apenas 5 estão disponíveis. Além disso, segundo dados disponibilizados pela 
Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), há duas solicitações de leito para UTI pediátrica e 19 
para UTI Adulto no CRE. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que acompanha o número de 
solicitações de internações para casos suspeitos de Covid-19 e que “muitos pedidos de leitos relativos à 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) são cancelados após resultados de exame negativo para Covid-
19 e, conclui-se que, mais de 60% das solicitações não chegaram a internação”.  

Disponível na íntegra em : Leitos de enfermaria da rede estadual para pacientes com Covid-19 

voltam a ficar 100% ocupados em Goiás | Goiás | G1 (globo.com) 

Globo estaria enfrentando novo surto de Covid-19, diz site 
 

Com uma alta nos casos de Covid-19, a TV Globo estaria 
enfrentando um novo surto da doença em seus estúdios. 
Os novos casos estariam em diversas produções da 
emissora, especialmente nos bastidores das novelas e séries. 
As informações são do colunista do Uol Lucas Pasin. A 
emissora estaria endurecendo os protocolos de segurança 
por conta dos casos novos. Segundo o colunista, alguns 
figurantes da emissora relataram que estão sendo 
monitorados desde a última semana e foram orientados a 
não tirarem as máscaras de proteção. 

 

Disponível na íntegra em: Globo estaria enfrentando novo surto de Covid-19, diz site 

(istoedinheiro.com.br) 
 

Rumores nacionais  
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Surto de bactéria multirresistente segue em UTI infantil de hospital de SC 

Secretaria de Estado da Saúde informou que estão sendo tomadas medidas para contenção 
do surto; hospital diz que situação está sob controle 

 

Um bebê segue internado com sintomas de infecção pela bactéria multirresistente KPC, na UTI 

(Unidade de Terapia Intensiva) Infantil/Neonatal do Hospital São Francisco, de Concórdia, no Oeste 

catarinense. A informação consta em um comunicado oficial da instituição de saúde. Conforme a 

nota, outros cinco pacientes estão colonizados. 

“Pacientes colonizados são pacientes que estão com 

uma bactéria em seu organismo, geralmente 

encontrada no intestino, mas sem apresentar infecção. 

Para os casos de colonização, não há nenhuma 

necessidade de tratamento.” 

O hospital ainda alega que a situação está sob 

controle, sendo reavaliada todos os dias pela equipe 

hospitalar. A unidade ressalta que está seguindo todos 

os protocolos e normas vigentes. Além disso, os 

órgãos competentes foram informados. 

 
 

Disponível na íntegra em: Surto de bactéria multirresistente segue em UTI infantil de hospital de SC 

| ND Mais 

 

Casos de dengue crescem em 2022: por que esse surto está acontecendo? 
 

Infectologista do São Cristóvão Saúde comenta sobre o aumento de casos da doença 
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e possibilidade de sorotipo 4 impulsionar novas 

epidemias 

 

Menor do que os mosquitos comuns, preto com listras brancas no tronco, na cabeça e nas pernas, de 

asas translúcidas e zumbido quase inaudível ao ser humano: esse é Aedes aegypti, mosquito 

transmissor da dengue. Em meio a um surto da doença, o Brasil registrou nos quatro primeiros meses 

de 2022 um aumento de 113,7% nos casos registrados, 

em comparação ao mesmo período do ano passado. De 

acordo com um boletim epidemiológico divulgado 

pelo Ministério da Saúde, foram 542 mil casos até abril, 

com maior taxa de incidência na região Centro-Oeste 

do país. No ano de 2021, o Brasil somou 544 mil casos. 

Logo, os índices de 2022 registrados nos primeiros 

quatro meses representam o mesmo montante de todo 

o ano passado. A dengue geralmente aparece no verão, 

quando esquenta ou chove muito.   

Disponível na íntegra em: Casos de dengue crescem em 2022: por que esse surto está acontecendo? 
(abcdoabc.com.br) 
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Três Lagoas deve registrar surto de gripe 

Somente 46,6% dos moradores que fazem parte dos grupos de risco foram imunizados 

A baixa cobertura vacinal contra a gripe Influenza já coloca as autoridades de saúde de Três Lagoas em 
alerta. Até esta quinta-feira (2), somente 46,6% dos moradores que fazem parte dos grupos de risco 
foram imunizados. “Estamos aguardando um risco de surto de gripe em Três Lagoas ainda neste ano. 
Ano passado tivemos em dezembro justamente pela falta de adesão à campanha. Em 2022 provavelmente 

este surto chegue antes de dezembro. Isso porque o 
momento de tomar é agora. Antes que o Inverno inicie e 
os vírus gripais passem a circular com maior força”, 
alertou a coordenadora do Setor de Imunização, 
Humberta Azambuja. Entre os grupos que menos foram 
vacinados em Três Lagoas estão: puérperas (11%); 
professores (22,9%); gestantes (30,7%) e crianças (33,5%). 
O público mais vacinado foi o de trabalhadores da saúde, 
com uma cobertura de 70%. Ao passo que em todo o país, 
a adesão foi de 50,1%.   

Disponível na íntegra em: Três Lagoas deve registrar surto de gripe | JPNews Três Lagoas | RCN 67 
 

Estado de SP monitora paciente com suspeita de varíola dos macacos; Brasil tem 
7 casos em investigação, diz ministério 

 
Secretaria da Saúde de SP investiga paciente 'para descartar qualquer hipótese da doença'. 

 

A Secretaria da Saúde do estado de São Paulo informou nesta segunda-feira (6) que um caso suspeito 
de varíola dos macacos está sendo monitorado pela pasta na capital paulista. Em nota, o governo 
estadual disse que "no momento, o Centro de Vigilância Epidemiológico (CVE) estadual e a prefeitura 
de São Paulo investigam um paciente para descartar qualquer hipótese da doença". Ainda segundo a 
pasta, não há informações sobre o estado de saúde do paciente e "qualquer afirmação neste momento 
da relação do caso com a doença é precipitada". O Brasil não possui, até o momento, nenhum caso 

confirmado da doença. Em nota divulgada nesta 
segunda (6), o Ministério da Saúde informou que sete 
casos estão em investigação. Os estados de Santa 
Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do 
Sul e São Paulo têm um caso suspeito cada um, e há 
ainda dois casos em monitoramento em Rondônia. 
Segundo a pasta, os pacientes "seguem isolados e em 
recuperação, sendo monitorados pelas equipes de 
vigilância em saúde. A investigação dos casos está em 
andamento e será feita coleta para análise laboratorial".  

Disponível na íntegra em: Estado de SP monitora paciente com suspeita de varíola dos macacos; Brasil 

tem 7 casos em investigação, diz ministério | São Paulo | G1 (globo.com) 
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Prefeitura de Goiânia dá início a aplicação da 4ª dose da Covid-19 em pessoas 
com 50 anos ou mais 

 
A Prefeitura de Goiânia deu início, neste sábado (4), 
a aplicação da quarta dose contra a Covid-19 em 
pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da 
saúde. Para tomar o reforço é preciso respeitar o 
intervalo de, pelo menos, quatro meses da aplicação 
da terceira dose. A vacinação foi iniciada logo após 
Ministério da Saúde divulgar Nota Técnica com as 
orientações. A movimentação foi grande nos quatro 
pontos de imunização da Capital neste sábado. No 
Centro Municipal de Vacinação uma enorme fila se 
formou. Não só de pessoas com mais de 50 anos em 
busca da quarta dose, mas de pais ou responsáveis 
levando crianças para a imunização. 

 

Disponível na íntegra em: Prefeitura de Goiânia dá início a aplicação da 4ª dose da Covid-19 em 
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Prefeitura de Goiânia disponibiliza 12 mil testes para Covid-19, neste fim de 
semana (04/06 e 05/06) 

 
 

A Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar um total de 12 mil testes para Covid-19 aos moradores da 
capital, neste fim de semana (04 e 05/06). Serão, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 6 mil 
testes no sábado (04/06) e outros 6 mil no domingo (05/06), nas modalidades tendas e drive-thru. O 
horário de funcionamento será das 08h às 16h. Para realização do exame, gratuito, a Prefeitura de Goiânia 
otimizou o serviço e retomou o formato por agendamento para a modalidade tenda. O número de postos 
também foi ampliado para três locais e os moradores da capital goiana podem agendar o teste pelo site: 
https://www.goiania.go.gov.br. Já na modalidade drive-thru, o atendimento é por demanda espontânea.  
A SMS lembra que resultado do exame é entregue no mesmo local, em 20 minutos, quando feito nas 
tendas, e em até 40 minutos pelo site do laboratório responsável pela testagem, quando o morador opta 
pela modalidade drive-thru. “Tudo é pensado de forma que o atendimento seja agilizado e, 
principalmente, evite aglomerações”, pontua o titular da SMS, Durval Pedroso, ao acrescentar que a partir 
de segunda-feira (06/06) a Prefeitura passa a disponibilizar seis locais de testagem, sendo quatro tendas 
e dois drives. 
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Prefeitura de Goiânia faz aceiros para evitar propagação do fogo em unidades de 
conservação da capital 
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A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), deu início à 
realização de aceiros nas unidades de conservação da capital. A ação consiste na retirada de uma faixa de 
vegetação na beira dessas áreas para evitar que, em caso de incêndio, o fogo chegue à mata e sacrifique a 
vida de árvores e de animais, principalmente das aves. 
Os parques Curitiba, Macambira, Ville de France e Veredas dos Buritis foram os primeiros a receber esse 
serviço, que tem supervisão técnica dos biólogos da Amma. 
Presidente da agência, Luan Alves destaca que os aceiros “têm o objetivo de prevenir que o fogo na beira 
dos parques chegue à vegetação interna e promova destruição ambiental”. Segundo o titular da Amma, 
nos períodos mais secos do ano, quando ocorre maior índice de queimadas, equipes do setor operacional 
do órgão realizam rotineiramente essa atividade. 
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Estiagem começa a trazer preocupação pela baixa umidade relativa ao ar 
 

A boa qualidade da umidade relativa do ar é fundamental para o bem estar da população e está 
inteiramente ligada às questões de saúde. Com o período de estiagem, a situação começa a se tornar 
preocupante, sobretudo porque os índices da umidade vão se afastando diariamente do que é 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que gira em torno de 40 a 70%. Em Goiás, após o 
afastamento das chuvas, a umidade relativa do ar passou a ficar entre 20% a 85%, situação que se tornou 
preocupante e não deve ter mudanças tão cedo. É o que alerta a chefe do Instituto Nacional Meteorologia 
no estado, Elizabete Alves. 

 

Disponível na íntegra em: Estiagem começa a trazer preocupação pela baixa umidade relativa ao ar - 

CBN Goiânia (cbngoiania.com.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Equipe Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Goiânia (CIEVS) 

Secretaria Municipal de Saúde: Durval Ferreira Fonseca Pedroso 

Superintendência de Vigilância em Saúde: Yves Mauro Fernandes Ternes 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica: Grécia Carolina Pessoni 

Gerência de Vigilância em Doenças e Agravos Transmissíveis: Marília Belmira de Castro Rêgo 

Apoio técnico Fiocruz / Ministério da Saúde: Menandes Alves de Souza Neto 

 

 

Alerta climático 

mailto:cievsgoiania@gmail.com
https://www.goiania.go.gov.br/prefeitura-de-goiania-faz-aceiros-para-evitar-propagacao-do-fogo-em-unidades-de-conservacao-da-capital/
https://www.goiania.go.gov.br/prefeitura-de-goiania-faz-aceiros-para-evitar-propagacao-do-fogo-em-unidades-de-conservacao-da-capital/
https://www.cbngoiania.com.br/programas/cbn-goiania/cbn-goi%C3%A2nia-1.213644/estiagem-come%C3%A7a-a-trazer-preocupa%C3%A7%C3%A3o-pela-baixa-umidade-relativa-ao-ar-1.2468492
https://www.cbngoiania.com.br/programas/cbn-goiania/cbn-goi%C3%A2nia-1.213644/estiagem-come%C3%A7a-a-trazer-preocupa%C3%A7%C3%A3o-pela-baixa-umidade-relativa-ao-ar-1.2468492


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 

 

mailto:cievsgoiania@gmail.com

