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Notícias internacionais

Surto de cólera no Malawi mata mais de
1.000

O Ministério da Saúde do Malawi divulgou dados no dia 24
mostrando que desde o surto de cólera no país em março de
2022, a partir desse dia, esta rodada de epidemias mataram
cumulativamente 30.621 pessoas, 1.002 pessoas foram
infectadas e 1.002 pessoas morreram. Os dados mostram que
o país somou 626 casos de cólera no dia 24, 12 novas mortes
e 1.115 pessoas estão atualmente hospitalizadas.

Desde que o primeiro caso foi relatado em março do ano
passado, o surto de cólera se espalhou rapidamente para
muitas partes do Malawi. Em entrevista à agência de notícias
Xinhua há alguns dias, o diretor do Departamento de Serviços
de Saúde Preventiva do Ministério da Saúde do Malawi, Stoun
Kabluzi, disse que a epidemia de cólera é a pior no Malawi em
20 anos, e a taxa de mortalidade também é maior que o
esperado.

O Ministério da Saúde do Malawi disse no dia 20 que a vacina
contra a cólera do país se esgotou.

Nigéria: Febre de Lassa mata sete

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Nigéria
registrou 105 casos confirmados de febre de Lassa e sete
mortes em 2023. Isso está de acordo com o relatório da
situação da febre de Lassa da semana dois. Os casos foram
confirmados em 30 áreas do governo local e 10 estados do
país. O boletim de situação de 9 a 15 de janeiro de 2023
mostrou que havia 369 casos suspeitos.

O relatório dizia em parte: “Na semana 2, o número de novos
casos confirmados aumentou de 30 na primeira semana de
2023 para 77 casos. “Estes foram relatados nos estados de
Ondo, Edo, Ebonyi, Bauchi, Benue, Kogi, Imo, Oyo e Nasarawa.
“Cumulativamente, da semana 1 à semana 2 de 2023, sete
mortes foram relatadas com uma taxa de letalidade de 7,8%,
inferior ao CFR para o mesmo período de 2022 (11,5%). “No
total para 2023, 10 estados registraram pelo menos um caso
confirmado em 30 áreas do governo local.

Link: https://punchng.com/lassa-fever-kills-seven-edo-
urges-vigilance/
Data da notícia: 25.01.23
Fonte: Punch

Link:
http://intl.ce.cn/qqss/202301/26/t20230126_38361404.s
html
Data da notícia: 26.01.23
Fonte: Intl
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Confirmada a 1ª morte infantil por gripe
este ano no Condado de Maricopa

O Departamento de Saúde Pública do Condado de Maricopa
(Arizona, EUA) está confirmando a primeira morte pediátrica
causada pela gripe nesta temporada no condado.

As autoridades de saúde não forneceram o sexo ou a idade da
vítima, mas disseram que a criança não foi imunizada. Nenhum
outro detalhe específico sobre a morte foi divulgado
imediatamente. Em novembro, as autoridades do condado de
Pinal relataram uma morte pediátrica por gripe , marcando a
primeira morte desse tipo em todo o estado.

“Este caso incrivelmente triste nos lembra que, embora a gripe
seja comum, ela pode causar doenças graves e até a morte”,
disse o Dr. Nick Staab, epidemiologista médico do
Departamento de Saúde Pública do Condado de Maricopa.
“Este é um lembrete trágico de que qualquer pessoa que possa
tomar a vacina contra a gripe deve, não apenas para se
proteger, mas também para proteger aqueles ao seu redor que
correm maior risco de doenças graves e morte por gripe”.

Link:
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/01/25/
ri-measles-cases-skyrocket-amid-pediatric-vaccination-
lag.html
Data da notícia: 25.01.23
Fonte: The JakartaPost

Casos de sarampo na Indonésia disparam
em meio ao atraso na vacinação pediátrica

A Indonésia registrou 32 vezes mais casos de sarampo em 2022
do que no ano anterior, em meio a uma queda nas imunizações
pediátricas de rotina atribuídas à pandemia de covid-19.

O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira que 3.341
casos de sarampo foram confirmados no ano passado,
distribuídos nas províncias do país.

No ano passado, mais de 12 cidades e regências, localizadas
principalmente na região de Sumatra, declararam “ocorrências
extraordinárias de saúde”, em resposta a surtos de sarampo.

As autoridades atribuíram o aumento ao fato de muitas
crianças terem perdido as vacinas infantis de rotina durante a
pandemia de covid-19.

Link: https://www.kold.com/2023/01/24/1st-child-death-
flu-this-year-confirmed-maricopa-county/
Data da notícia: 24.01.23
Fonte: 13NEWS PHOENIX (3TV/CBS 5)

https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/01/25/ri-measles-cases-skyrocket-amid-pediatric-vaccination-lag.html
https://www.kold.com/2023/01/24/1st-child-death-flu-this-year-confirmed-maricopa-county/


Recife,  26 de janeiro de 2023

Yanomamis concentraram quase 10% dos
casos de malária em 2022 no Brasil

Dos 123.151 casos de malária registrados no Brasil no ano
passado, 11.530 ocorreram no território yanomami, que passa
por uma emergência de saúde nacional decretada pelo
Ministério da Saúde na última sexta (20).

Os números, que são do Sivep-Malária (Sistema de Informação
da Vigilância Epidemiológica da Malária) e preliminares,
indicam que os diagnósticos da doença entre os yanomamis
representam 9,3% do total observado no país.

Em 2021, a OMS (Organização Mundial da Saúde) aprovou um
imunizante contra a malária com uma eficácia de cerca de 50%
para evitar formas graves da infecção.

No entanto, o professor Rodrigo de Souza (Universidade
Federal do Acre (UFAC)) afirma que o fármaco é recomendado
para o tipo de malária falciparum, com maior prevalência na
África, mas não para o tipo da doença que mais circula no
Brasil, chamada de vivax.

Link: https://br.noticias.yahoo.com/yanomamis-
concentraram-quase-10-dos-132200014.html
Data da notícia: 26.01.23
Fonte: FolhaPress
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Notificados três focos de raiva animal em
Mato Grosso

Três focos de raiva animal foram registrados pelo Instituto de
Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) neste primeiro
mês de 2023. Os casos ocorreram em três municípios da
baixada cuiabana: Jangada, Nossa Senhora do Livramento e
Planalto da Serra.

O médico veterinário e fiscal do Indea Alisson Cericatto
explica que as estratégias de vacinação de bovinos,
bubalinos, caprinos, ovinos e equinos são fundamentais para
o combate à doença, além do controle da população de
morcegos hematófagos, conhecidos como morcegos
vampiros.

“Anualmente são registrados centenas de óbitos pela doença
em animais de produção, gerando um impacto econômico e
social elevado. No ano de 2022, por exemplo, foram
registrados 43 focos positivos em 41 municípios, sendo as
principais espécies afetadas os bovinos e os equinos, com 35
e 8 focos, respectivamente”, explicou.

Link: 
https://globorural.globo.com/pecuaria/noticia/2023/01/noti
ficados-tres-focos-de-raiva-animal-em-mato-grosso.ghtml
Data da notícia: 25.01.23
Fonte: Redação Globo Rural
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Casos de dengue na Bahia aumentam
43%

Os indicadores da proliferação da dengue na Bahia voltaram
a ligar o alerta de médicos especialistas. No total, foram
35.644 casos em 2022, o que representa um aumento de
43% em relação aos indicadores de 2021, quando 24.761
baianos tiveram a doença. Os dados são de um balanço da
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Dentre os
casos, 261 (0,5%) foram identificados como Dengue com
Sinais de Alarme (DSA) e 52 (0,1%) como Dengue Grave (DG).

Os dados de aumento de ocorrências da doença já
representam um crescimento nas mortes. No total, 24
pessoas morreram em decorrência da doença no ano
passado. Desde 2019, ano em que houve registro de 40
óbitos, não se notificava tantos falecimentos em virtude da
dengue. Em 2020, foram 13 e, no ano passado, quatro. Link: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/casos-

de-dengue-na-bahia-aumentam-43/
Data da notícia: 26.01.23
Fonte: Correio 24h

Chuvas em Pernambuco: Apac faz
previsão preocupante para o inverno no
Estado

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê que
a intensidade das chuvas de 2023 no Estado seja similar à do
último ano: que provocou o maior desastre natural do século
em Pernambuco, ocasionando 133 mortes.

Segundo o meteorologista Thiago do Vale, a previsão é
baseada na combinação dos mesmos dois fenômenos
meteorológicos - La Niña e Atlântico Tropical - a mesma que
causou a precipitação do último inverno.

Até o dia 25 de janeiro, foram registradas chuvas acima da
média na Região Metropolitana, na Zona da Mata e no
Agreste. No Sertão, segundo o especialista, a precipitação
está abaixo da média, salvo alguns pontos isolados.

Link:
https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2023/01/15167798-
chuvas-em-pernambuco-apac-faz-previsao-preocupante-para-
o-inverno-no-estado.html
Data da notícia: 26.01.23
Fonte: Jornal do Commercio/ Portal NE10

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/casos-de-dengue-na-bahia-aumentam-43/
https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2023/01/15167798-chuvas-em-pernambuco-apac-faz-previsao-preocupante-para-o-inverno-no-estado.html
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