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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

Casos de tosse convulsa aumentam
no condado de San Diego (Califórnia)
Os vírus respiratórios em crianças, como a tosse convulsa,
estão sobrecarregando os hospitais locais. Os médicos estão
alertando as famílias, se você ou seu filho tiver tosse, não vá às
reuniões com aglomerado de pessoas. O condado de San
Diego tem o maior número de casos na Califórnia, com 61,
superando os 50 casos do condado de Los Angeles, embora
Los Angeles seja três vezes maior. “Geralmente crianças e
bebês com menos de um ano de idade são mais suscetíveis a
essa infecção. Eles geralmente pegam de parentes, irmãos e
outros adultos com quem entram em contato”, disse o Dr.
Shirazi. Os médicos recomendam que os pais tomem a vacina
Tdap de seus filhos, que pode prevenir tétano, difteria e
coqueluche. Eles também dizem para garantir que toda a
família seja vacinada.

Link:
https://fox5sandiego.com/news/health/whopping-coughcases-on-rise-in-san-diego-county/
Data da notícia: 21.11.22
Fonte: FOX 5

Surto de Serratia marcescens relatado
em hospitais da Noruega
O Instituto Norueguês de Saúde Pública (FHI) foi notificado
de um surto em andamento com a bactéria Serratia
marcescens, que foi detectada em vários hospitais do
país. Um total de 33 casos já foram relatados em três das
quatro regiões de saúde do país. Atualmente, não está claro
qual é a fonte da infecção e para onde a infecção pode ter se
espalhado. O surto foi descoberto em outubro de 2022, Na
semana passada, três organizações de saúde em Helse SørEast também anunciaram a descoberta dessa cepa
bacteriana em um total de sete amostras de pacientes de
2022. Três mortes foram relatadas onde a infecção pode ter
sido um fator contribuinte. A partir de 22 de novembro, a FHI
identificou 33 casos nas três regiões de saúde, Health Central
Norway, Health West e Health South-East.

Link:
https://outbreaknewstoday.com/serratia-marcescensoutbreak-reported-in-norway-hospitals-94256/
Data da notícia: 22.11.22
Fonte: Outbreak News Today
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Os casos de doença de Lyme estão
aumentando. O número de pacientes
aumentou em 70%
O número de doenças transmitidas por carrapatos no sul da
Boêmia provavelmente será um recorde este ano. No caso da
doença de Lyme, isso representa um aumento de mais de 70%
em relação ao ano passado. O motivo foi o clima, favorável aos
carrapatos. A maioria dos casos ocorreu em České Budějovice,
onde a incidência da doença de Lyme é duas vezes maior do
que no ano passado. Os higienistas registram vários novos
casos todas as semanas, não apenas da doença de Lyme, mas
também de encefalite transmitida por carrapatos. Mas com
ela, os pacientes procuram menos os médicos. E também
existe uma vacinação relativamente eficaz contra ela. Os
cientistas ainda estão procurando uma vacina contra a doença
de Lyme, em qualquer caso, mesmo a vacinação contra a
encefalite transmitida por carrapatos atenua o curso da
doença.

Link:
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/476592-pocetpripadu-lymske-boreliozy-za-tento-rok-narostl-osedmdesat-procent
Data da notícia: 21.11.22
Fonte: TN CZ

Notícias Nacionais

Hospital Mário Gatti volta a ter internados
com Covid-19 e Campinas (SP) voltou a ter
dos leitos gerais ocupados
O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti voltou a registrar
pacientes internados com Covid-19 após dois meses.
Em nota, a Secretaria de Saúde explica que por conta da queda
de internações por Covid-19 nos últimos meses, a rede não
dispunha de leitos específicos para infectados e suspeitos. Com
isso, os pacientes com sintomas respiratórios ficam em leitos de
isolamento em enfermariais ou UTI. No Mário Gatti são 3
pacientes (adultos) internados com Covid em leitos de
isolamento na enfermaria e há 6 pacientes aguardando
resultados. No Ouro Verde são 11 pacientes internados com
Covid19 (uma criança e dez adultos), sendo que quatro estão
em UTI (3 adultos e 1 infantil). Há, ainda, 16 pacientes
aguardando resultados dos exames. Segundo a prefeitura, na
semana anterior a unidade tinha cinco internados com Covid. Já
nas unidades de pronto atendimento (UPA) são quatro
pacientes internados com diagnóstico de Covid-19 e outros oito
à espera de exame.

Link:
https://g1.globo.com/sp/campinasregiao/noticia/2022/11/21/mario-gatti-volta-a-terinternados-com-covid-19-e-campinas-tem-100percent-dosleitos-para-a-doenca-ocupados.ghtml
Data da notícia: 21.11.22
Fonte: g1 Campinas e Região
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Anvisa aprova uso de duas novas
vacinas bivalentes contra a Covid-19
Em reunião na noite desta terça-feira (22), a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o uso das chamadas
"vacinas bivalentes" contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer.
Considerados de "segunda geração", os imunizantes foram
elaborados para oferecer proteção extra contra a ômicron e
suas subvariantes. De acordo com a decisão da Anvisa, as
vacinas bivalentes podem ser aplicadas no Brasil como dose
de reforço na população acima de 12 anos. O imunizante será
identificado pelo frasco com tampa na cor cinza. A
autorização é para uso emergencial e foi aprovada por
unanimidade pelos cinco diretores da agência reguladora em
reunião extraordinária. "As vacinas atuais ainda demonstram
eficácia na prevenção de casos graves e óbitos. Contudo, as
vacinas bivalentes se apresentam como mais uma ferramenta
que pode ser incorporada na estratégia de vacinação para
combate à Covid-19", disse a diretora da Anvisa e relatora do
caso, Meiruze Freitas, que deu parecer favorável às vacinas
bivalentes da Pfizer.

Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/11
/22/anvisa-forma-maioria-para-autorizar-uso-das-vacinasda-pfizer-que-protegem-contra-a-omicron.ghtml
Data da notícia: 22.11.22
Fonte: g1

Notícias Locais

Pernambuco registra duas mortes e 264
novos casos de Covid-19
Pernambuco notificou, nesta terça-feira (22), duas mortes
por Covid-19, também foram registrados mais 264 casos.
Segundo a SES-PE, as duas mortes foram registradas entre os
dias 2 de março de 2022 e o último dia 16 de novembro. Os
óbitos são de pessoas residentes dos municípios de Arcoverde
(1) e Olinda (1). Os pacientes tinham entre 46 e 72 anos. Do
total, um paciente apresentava doenças preexistentes:
diabetes (1), doença renal (1), hipertensão (1) e
sobrepeso/obesidade (1). Um caso segue em investigação. A
secretaria ainda ressalta que a plataforma do Ministério da
Saúde que realiza o registro dos casos leves (E-SUS
Notifica) vem apresentando inconsistências, dificultando o
registro desses pelos municípios. Com os novos registros, o
Estado
totaliza
22.448
mortes
pela
Covid19 e 1.076.289 casos confirmados da doença - sendo 60.117
graves e 1.016.172 leves. Dos casos confirmados desta
terça, 22 são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), o
que equivale a 9% do total. Já os casos leves somam 242
(91%).

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/em-meio-ainconsistencias-no-sistema-pernambuco-registra-duasmortes/247863/
Data da notícia: 22.11.22
Fonte: Folha de PE
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