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Com o objetivo de aumentar a capacidade de resposta às emergências, diariamente o CIEVS/PE realiza
busca ativa de rumores e notícias que possam caracterizar risco à saúde pública através do Clipping. O
Clipping é publicado mantendo o texto original das fontes e sem a verificação das áreas técnicas.

Notícias internacionais
Monkeypox: OMS declara surto como
emergência de saúde pública internacional
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de
Monkeypox como uma emergência de saúde pública de
preocupação internacional, o nível mais alto de alerta, quando
estão notificados mais de 16 mil casos em 75 países. "Temos um
surto que se está a espalhar rapidamente à volta do mundo, do
qual sabemos muito pouco e que cumpre os critérios dos
regulamentos internacionais de saúde", adiantou o diretor-geral
da OMS em conferência de imprensa, após a reunião do Comité
de Emergência para avaliar a evolução da doença no mundo.
Perante isso, Tedros Adhanom Ghebreyesus anunciou que "o
surto global de Monkeypox representa uma emergência de saúde
pública de preocupação internacional", estabelecendo
recomendações para quatro grupos de países.

Link:
https://www.dw.com/pt-002/monkeypoxoms-declara-surto-como-emerg%C3%AAncia-desa%C3%BAde-p%C3%BAblica-internacional/a62574400
Data da notícia: 23.07.22
Fonte: Dw.com

Cólera - Somália
A cólera é endêmica na Somália, com surtos recorrentes
relatados desde 2017. Entre 1º de janeiro e 10 de julho de
2022, um número cumulativo de 7.796 casos de cólera,
incluindo 37 mortes associadas (taxa de mortalidade de 0,5%)
foi relatado em 25 distritos afetados pela seca.
O atual surto de cólera está ocorrendo no contexto de outros
surtos em andamento, altas taxas de desnutrição e a escalada
da seca, que estão exacerbando a fragilidade da situação
humanitária da Somália e levaram a um grande deslocamento
de pessoas, colocando pressão adicional sobre um sistema de
saúde
já
sobrecarregado
e
com
baixo
desempenho. Atualmente, o país tem capacidade limitada para
responder ao surto, aumentando o risco de sério impacto na
saúde pública.

Link:
https://www.who.int/emergencies/diseaseoutbreak-news/item/2022-DON398_1
Data da notícia: 20.07.22
Fonte: Who
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Caso de Peste Negra relatado na Mongólia
Interior da China
De acordo com Jimu News , em 19 de julho, um caso de Peste
Negra, ou peste bubônica, foi confirmado no Hospital Geral da
Universidade Médica de Ningxia. Sua família foi levada para
isolamento e inspeção durante a noite. A comunidade do paciente
foi brevemente fechada na noite do dia seguinte. Mas as restrições
foram levantadas em 21 de julho após a esterilização.
O paciente é um homem de 45 anos chamado Liu Moumou, um
pastor que vive no Shanghai Temple Ranch, na Mongólia Interior.
Liu começou a sentir febre, fadiga, inconsciência e diarreia em 12
de julho. Ele foi internado em um hospital local no dia seguinte e
transferido para outro em 14 de julho.
Médicos e enfermeiros que estavam em contato próximo com o
paciente haviam tomado as medidas de isolamento
correspondentes. De acordo com a China News Network , além de
um caso detectado de longe este ano, houve 11 casos confirmados
de peste nos últimos quatro anos.

Link:
https://thebl.com/china/black-death-casereported-in-chinas-inner-mongolia.html
Data da notícia: 22.07.22
Fonte: The Bl

Um surto de doença meningocócica nos
EUA matou um quarto das pessoas
infectadas este ano.
Um surto de doença meningocócica na Flórida matou um
quarto das pessoas que foram infectadas este ano, disse uma
autoridade de saúde. Doze pessoas morreram entre 48 casos
de doença meningocócica relatados na Flórida em 2022, disse o
Dr. Ulyee Choe, diretor do Departamento de Saúde da Flórida
(FDH) no condado de Pinellas, ao Insider.
A doença meningocócica é causada por uma bactéria, chamada
Neisseria meningitidis, que pode infectar o revestimento do
cérebro e da medula espinhal ou causar uma infecção na
corrente sanguínea. Choe disse que o surto da doença
meningocócica é mais preocupante para ele do que a varíola,
que se espalhou rapidamente nos EUA nos últimos meses,
informou o Miami Herald.

Link:
https://www.businessinsider.in/science/health/news/
a-meningococcal-disease-outbreak-in-the-us-has-killeda-quarter-of-people-infected-this-year-here-are-thesymptoms-to-look-out-for-/articleshow/93051602.cms
Data da notícia: 22.07.22
Fonte:Businessa Insider
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Notícias Nacionais
Ministério da Saúde confirma 696 casos de
varíola dos macacos no Brasil
O Ministério da Saúde confirmou 696 casos de varíola dos
macacos, ou “monkeypox”, no Brasil, segundo informações deste
sábado (23). O estado que acumula o maior número de infecções é
São Paulo, com 506 casos. Na sequência vem Rio de Janeiro (102),
Minas Gerais (33), Goiás (14), Distrito Federal (13), Paraná (11),
Bahia (3), Rio Grande do Sul (3), Pernambuco (3), Ceará (2), Rio
Grande do Norte (2), Espírito Santo (2), Mato Grosso do Sul (1) e
Santa Catarina (5).
O ministério afirmou, em nota, que mantém articulação direta com
os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos
contatos dos pacientes.

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/ministerioda-saude-confirma-696-casos-de-variola-dos-macacosno-brasil/
Data da notícia: 23.07.22
Fonte: CNN BR

CNN Brasil enfrenta surto de diarreia por
água contaminada
A redação da CNN Brasil, na capital paulista, enfrenta um surto de
diarreia causado pelo parasita giardíase, um verme raro que causa,
vômito, cólicas, flatulências e arrotos. Cerca de 100 funcionários
foram infectados.
Os primeiros casos vieram à tona em abril deste ano. O problema,
contudo, se agravou na semana passada, quando duas âncoras
foram substituídas às pressas durante o plantão de fim de semana.
Exames médicos mostraram que o surto de diarreia se espalhou
em virtude de contaminação na água. Segundo os resultados
preliminares, uma das possibilidades é que a contaminação tenha
ocorrido por fezes de pombo.
Link:
https://revistaoeste.com/brasil/cnn-brasilenfrenta-surto-de-diarreia-por-agua-contaminada/
Data da notícia: 24.07.22
Fonte: Revista Oeste
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