Recife, 21 de setembro de 2022

CIEVS-PE
Recife, 21 de setembro de 2022

Recife, 21 de setembro de 2022
Pág. 01
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

Doença infecciosa – Casos de
encefalite transmitida por carrapatos
explodiram este ano- Suíça
O verão de 2022 viu um número recorde de infecções por
encefalite transmitidas por carrapatos. No início de setembro,
mais de 300 pessoas haviam contraído o vírus da
meningoencefalite transmitida por carrapatos (TSME)
transmitido pelo ácaro indesejado. Há dez anos, havia menos
de 100 casos no mesmo período, relatam nossos colegas do
“SonntagsZeitung”, que já vale o título de “ano carrapato” em
2022. Em anos muito quentes, os carrapatos se proliferam e o
vírus com ele. No caso de uma primavera quente, estima-se que
um em cada cem carrapatos carrega o vírus FSME, enquanto a
proporção cai para um em mil se o mesmo período for bastante
frio. Mas, além desses efeitos pontuais, a mudança climática já
agravou o problema.

Link: https://oicanadian.com/infectious-disease-cases-oftick-borne-encephalitis-have-exploded-this-year/
Data da notícia: 21.09.22
Fonte: oicanadian

Wisconsin relata infecção variante da
gripe A (H1N2), 7 casos de 'gripe
suína' relatados nos EUA este ano
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) relataram hoje uma infecção humana com o vírus
influenza A (H1N2) variante (A (H1N2) v). O caso é em um
paciente < 18 anos de idade. Uma investigação por autoridades
locais de saúde pública está em andamento. Um total de sete
infecções humanas com variantes do novo vírus influenza A
foram relatadas nos Estados Unidos em 2022, incluindo três
H3N2v
(Virgínia
Ocidental)
e
quatro
H1N2v
( Michigan , Ohio , Oregon, Wisconsin). Quando um vírus da
gripe que normalmente circula em suínos (mas não em
pessoas) é detectado em uma pessoa, ele é chamado de “vírus
variante da gripe”. A maioria das infecções humanas com vírus
da gripe variante ocorre após a exposição a suínos, mas a
transmissão de humano para humano pode ocorrer.

Link:
http://outbreaknewstoday.com/wisconsin-reportsinfluenza-ah1n2-variant-infection-7-swine-flu-casesreported-in-the-us-this-year-56424/
Data da notícia: 16.09.22
Fonte: outbreaknewstoday
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Quarentena de febre aftosa e antraz
em 16 aldeias em Kastamonu
A febre aftosa foi observada nas aldeias Aşağışehirören e
Yukarışehirören do distrito de Taşköprü de Kastamonu. Com a
ocorrência da febre aftosa, as equipas da Direcção Provincial
de Agricultura e Florestas de Kastamonu proibiram a entrada e
saída das aldeias onde se verifica a doença. Por outro lado, a
doença do antraz foi observada em 14 aldeias na região de
Kuzyaka, em Kastamonu. Com o aparecimento da doença, as
equipas da Direcção Provincial de Agricultura e Florestas de
Kastamonu e da Presidência da Câmara de Veterinários de
Kastamonu colocaram em quarentena 14 aldeias na região de
Kuzyaka e proibiram a entrada e saída.
Como o antraz é uma doença que pode ser transmitida de
animais para humanos, afetando principalmente os pulmões e
a pele, as equipes da Direção Provincial de Saúde de
Kastamonu também realizaram estudos de filiação.

Link:
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kastamonuda16-koyde-sap-ve-sarbon-hastaligi-karantinasi-1982093
Data da notícia: 17.09.22
Fonte: cumhuriyet

Órgão de saúde da França alerta para
aumento de casos de Covid no país
O órgão nacional de saúde da França alertou nesta sexta-feira
sobre o ressurgimento de casos de Covid-19 no país e pediu
que as pessoas continuem se vacinando para se protegerem
contra o vírus.
O órgão Sante Publique France (SPF) disse que, durante a
semana de 5 a 11 de setembro, houve 186 casos confirmados
de Covid para cada 100.000 pessoas na França - um número
12% superior em relação à semana anterior - representando
uma média de cerca de 18.000 novos casos por dia.
No início desta semana, Emer Cooke - diretor-executivo do
órgão de vigilância Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
- disse em uma entrevista à Reuters Next Newsmaker que as
pessoas na Europa devem tomar qualquer vacina de reforço
contra Covid-19 disponível, dadas as expectativas de um
aumento de infecções no outono.
Novas infecções têm aumentado constantemente há 10 dias e
a média móvel de sete dias de novos casos diários atingiu nível
mais alto em quase cinco semanas de 24.042 na quinta-feira.

Link:
https://br.noticias.yahoo.com/%C3%B3rg%C3%A3osa%C3%BAde-da-fran%C3%A7a-alerta
Data da notícia: 16.09.22
Fonte: yahoo

Recife, 21 de setembro de 2022
Pág. 03

Notícias Nacionais

Casos de varíola dos macacos caem no
Brasil, mas riscos ainda existem
O surto de varíola dos macacos no Brasil dá sinais de declínio,
repetindo a tendência de queda observada em alguns países
europeus pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Porém,
especialistas, tanto daqui quanto de fora, veem o recuo com
cautela e defendem a manutenção de medidas para controlar o
surto da doença.
"Assim como com a Covid-19, não é momento de baixar a
guarda", afirmou, no último dia 14, o diretor-geral da OMS",
Tedros Adhanom.
No Brasil, segundo o último boletim epidemiológico sobre a
doença feito pelo COE (Centro de Operações de Emergências)
ligado ao Ministério da Saúde, a queda da média móvel de casos
é registrada desde a primeira semana epidemiológica de agosto,
entre os dias 7 e 13 daquele mês.
Mesmo com a contração, agosto respondeu pelo maior número
de notificações da doença: 3.699 casos. A soma é o dobro da
registrada em julho.

Link:
https://cidadeverde.com/noticias/377165/casos-devariola-dos-macacos-caem-no-brasil-mas-riscos-aindaexistem
Data da notícia: 21.09.22
Fonte: cidadeverde

Brasil corre risco muito alto de
reintrodução da poliomielite, diz
Opas
A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) disse nesta
quarta-feira que Brasil, República Dominicana, Haiti e Peru
correm um risco muito alto de reintrodução da poliomielite,
em meio à queda na cobertura regional de vacinação contra a
doença para cerca de 79%, o menor desde 1994.
Neste mês, a governadora de Nova York, Kathy Hochul,
declarou uma emergência na tentativa de acelerar os esforços
para vacinar moradores contra a poliomielite depois que o
vírus foi detectado em amostras de esgoto.

Link:
https://br.noticias.yahoo.com/brasil-corre-risco-muitoalto-155941472.html
Data da notícia: 21.09.22
Fonte: Yahoo Notícias
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Bahia registra aumento no número
de dengue, Chikungunya e Zika em
2022
Esquecidas e negligenciadas por muitos baianos desde a
chegada da covid-19, as arboviroses não desapareceram
magicamente. Pelo contrário: as doenças causadas pelo
mosquito Aedes Aegypti, por exemplo,apresentaram aumento
no número de casos na Bahia em 2022.
Segundo boletim mais recente da Secretaria de Saúde do
Estado (Sesab), de janeiro a setembro deste ano, foram
notificados 32.821 casos prováveis de dengue. No mesmo
período, em 2021, havia 22.665 notificações, o que
representa um aumento de 44,8%. Em Salvador, foram
1.325 notificações de casos de dengue, também de janeiro e
setembro - um aumento de 156%, já que no ano passado esse
número era de 517.

Link:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahiaregistra-aumento-no-numero-de-dengue-chikungunya-ezika-em-2022/
Data da notícia: 20.09.22
Fonte: Correio

Número de casos de varíola dos
macacos no Rio de Janeiro continua
aumentando
A quantidade de casos de varíola dos macacos continua
subindo no Rio de Janeiro, sob tendência de crescimento. Até
o momento, 973 casos foram confirmados, segundo o último
boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta
terça-feira, 20. Ainda segundo as autoridade de saúde, há 111
casos prováveis, que devem ser confirmados nos próximos
dias, e outros 410 suspeitos, que estão sendo analisados. Até
agora, as autoridades já descartaram 1703 casos
de Monkeypox no Estado do Rio de Janeiro. Segundo a
secretaria, há um perfil de pessoas contaminadas pelo vírus,
sendo predominante em homens, mais de 90%. E um terço
dos infectados entrou em contato com o vírus em relações
sexuais. O Rio de Janeiro é o segundo no Brasil na quantidade
total de casos da doença, ficando atrás apenas do Estado de
São Paulo.

Link:
https://jovempan.com.br/programas/jornal-damanha/numero-de-casos-de-variola-dos-macacos-no-rio-dejaneiro-continua-aumentando.html
Data da notícia: 21.09.22
Fonte: jovempan
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