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Notícias internacionais

França recolhe mais queijos devido ao
risco de listeria

O recall de dois tipos de queijo vendidos em Auchan, Leclerc e
Intermarché ocorre após problemas semelhantes com outros
queijos, chocolate Kinder e investigações sobre pizzas Buitoni.
Alguns queijos vendidos em supermercados franceses,
incluindo Auchan, Leclerc e Intermarché, foram recolhidos
devido ao risco de envenenamento por listeria.
Os queijos incluídos no recall são vendidos em cada um dos
três supermercados e são produzidos pela mesma empresa,
Fromagerie Le Centurion, confirmou o site especialista Rappel
Conso .
A listeriose é uma doença potencialmente grave com um
período de incubação de até oito semanas.
Formas graves com complicações neurológicas e danos
maternos ou fetais em gestantes também podem ocorrer. As
mulheres grávidas, assim como os imunocomprometidos e os
idosos, devem estar particularmente atentos a estes sintomas.

Surto de meningite se espalhando por toda
a Flórida (EUA)

Funcionários do Departamento de Saúde Pública da Flórida
(FDPH) estão recomendando que populações vulneráveis sejam
vacinadas contra meningite, já que três novos casos da doença
potencialmente mortal surgiram entre jovens adultos de 18 a 22
anos em Tallahassee, Flórida.
Com 27 casos de meningite na Flórida em 2021 e 21 casos em
2022, de acordo com o Departamento de Saúde da Flórida, a
disseminação da meningite pode não parecer uma ameaça
grave.
Bebês e adultos jovens, principalmente estudantes
universitários, correm alto risco de contrair a doença,
principalmente se moram com um amigo ou ente querido com
HIV.

Link:
https://www.themiamihurricane.com/2022/05/05/meni
ngitis-outbreak-spreading-throughout-florida/
Data da notícia: 05.05.22
Fonte: TMH

Link: https://www.connexionfrance.com/article/French-
news/France-recalls-more-cheeses-due-to-listeria-risk
Data da notícia: 05.05.22
Fonte: The Connexion
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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.
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Argentina detecta primeiro caso de nova
hepatite aguda em crianças

A Argentina detectou nesta quarta-feira seu primeiro caso de
hepatite aguda de origem desconhecida em crianças, informou o
Ministério da Saúde em comunicado.
Um menino de oito anos foi internado no hospital infantil da
cidade de Rosário, na província de Santa Fé.
Com seu primeiro caso confirmado, a Argentina se junta a uma
lista de pelo menos 20 países afetados.
Cerca de 228 casos desse tipo foram registrados em menos de um
mês, enquanto outros 50 estão sob investigação, anunciou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) na terça-feira.
Embora a maioria dos casos tenha sido detectada na Europa, a
doença também foi detectada nas Américas, no Pacífico Ocidental
e no Sudeste Asiático.
Este tipo de hepatite foi detectado pela primeira vez pelo Reino
Unido em 5 de abril em crianças previamente saudáveis com idade
inferior a 10 anos.

Link: https://www.laprensalatina.com/argentina-
detects-first-case-of-new-acute-hepatitis-in-
children/
Data da notícia: 06.05.22
Fonte: La Prensa
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Link: http://www.daily-mail.co.zm/flu-outbreak-
confirmed/
Data da notícia: 05.05.22
Fonte: Zambia Daily

Surto de gripe confirmado na Zâmbia

A Zâmbia confirmou um surto de gripe. A gripe é uma doença
respiratória comum com sinais e sintomas gripais semelhantes aos
apresentados na COVID-19.
Os sintomas incluem febre, calafrios, dor de cabeça, tosse, falta de
ar, dor de garganta, congestão no peito e coriza. Apesar da doença
ser mais comum em crianças do que em adultos, algumas pessoas
podem apresentar vômitos e diarreia.
A Ministra da Saúde Sylvia Masebo disse ontem durante um briefing
que a 12 de Abril deste ano, o Gabinete de Saúde Distrital de Lusaka
foi notificado de um aumento de pessoas com sintomas gripais na
Universidade da Zâmbia. Masebo disse que a equipe de inteligência
de doenças da Zâmbia, liderada pelo Instituto Nacional de Saúde
Pública da Zâmbia, investigou mais tarde o aumento de doenças
semelhantes à gripe. “Um total de 40 amostras foram coletadas e
testadas no Laboratório Nacional de Virologia, sediado nos Hospitais
Universitários. As investigações revelaram que todos, exceto um,
estavam infectados com Influenza H3N2”, disse.

https://www.laprensalatina.com/argentina-detects-first-case-of-new-acute-hepatitis-in-children/
http://www.daily-mail.co.zm/flu-outbreak-confirmed/
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Cepa da dengue mais disseminada no mundo
é encontrada no Brasil

Pesquisadores detectaram, pela primeira vez, o genótipo
cosmopolita do sorotipo 2 do vírus da dengue no Brasil. A
linhagem, que é a mais disseminada no mundo e está presente na
Ásia, no Oriente Médio e na África, nunca havia sido encontrada no
território brasileiro. O genótipo foi identificado em Aparecida de
Goiânia (GO).
A informação foi divulgada hoje (5) no portal da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz). A detecção do genótipo da dengue foi liderada pelo
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) em parceria com o
Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás (Lacen-GO) e
ocorreu em fevereiro a partir de uma amostra de um caso de
dengue do final de novembro do ano passado.

Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/
brasil/2022/05/cepa-da-dengue-mais-disseminada-
no-mundo-e-encontrada-no-brasil.html
Data da notícia: 05.05.22
Fonte: Diário de Pernambuco
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Link: https://www.em.com.br/app/noticia/bem-
viver/2022/05/05/interna_bem_viver,1364534/su
rto-de-norovirus-em-salvador-preocupa-entenda-
os-sintomas-da-infeccao.shtml
Data da notícia: 05.05.22
Fonte: Estado de Minas

Surto de norovírus em Salvador preocupa;
entenda os sintomas da infecção

Estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)
apontou um aumento nos casos de norovírus em Salvador. Do final
de abril à primeira semana de maio, a faculdade analisou 35
amostras, das quais 15 testaram positivo para o vírus.
O norovírus pertence à família Caliciviridade, que é altamente
contagiosa e menos que 100 partículas virais são suficientes para
infectar uma pessoa.
"As caliciviroses são consideradas, no mundo, uma causa importante
de gastrenterites em humanos e animais. Assim, o norovirus tem
alta capacidade infecciosa e de resistência. Diferentemente de
outros vírus causadores de gastroenterites, ele é transmitido de
pessoa para pessoa com facilidade", explica o médico Diogo Umann,
clínico-geral e diretor-clínico da iMEDato Consultas e Exames.
Segundo o profissional, os principais sintomas são, aparecimento
repentino de náuseas seguido de vômitos e diarreia forte. Os
infectados também podem apresentar febre, dor de cabeça,
estômago e dores nos membros. Ele reitera que, embora os
sintomas possam aparecer ainda no mesmo dia, geralmente,
começam entre 24 e 72 horas do contato com o vírus.

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2022/05/cepa-da-dengue-mais-disseminada-no-mundo-e-encontrada-no-brasil.html
https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2022/05/05/interna_bem_viver,1364534/surto-de-norovirus-em-salvador-preocupa-entenda-os-sintomas-da-infeccao.shtml
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