Recife, 22 de novembro de 2022

CIEVS-PE
Recife, 22 de novembro de 2022

Recife, 22 de novembro 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
OMS vai atualizar lista de vírus e bactérias
que podem provocar a próxima pandemia
A Organização Mundial da Saúde (OMS) está trabalhando para
desenvolver uma nova lista de patógenos prioritários que
podem provocar uma pandemia ou surtos de uma doença. A
OMS busca atualizar uma lista destinada a pesquisa e
desenvolvimento (P+D) especialmente em vacinas, testes e
tratamentos. Como parte desse processo, iniciado na sextafeira (18), a agência de saúde reuniu mais de 300 cientistas
para observar mais de 25 famílias de vírus e bactérias. Também
irão analisar a chamada "Doença X", um patógeno
desconhecido que poderia causar uma grave epidemia
internacional. A lista foi publicada pela primeira vez em 2017.
Atualmente, inclui os vírus da Covid-19, ebola e marburg; febre
de lassa, Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), vírus nipah, zika e a
Doença X. Para cada patógeno identificado como prioritário, os
especialistas identificarão as lacunas de conhecimento e as
pesquisas necessárias. A lista revisada deve ser publicada antes
de abril de 2023.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/oms-vai-atualizarlista-de-virus-e-bacterias-que-podem-provocar-a/247717/
Data da notícia: 21.11.22
Fonte: Folha PE

Nepal (Ásia) agora está lidando com a
gripe do tomate?
Pela primeira vez, o Nepal observou uma doença semelhante à
gripe do tomate em um adulto, seguida de dengue. A gripe do
tomate chamou a atenção dos médicos no distrito de Kollam,
em Kerala, na Índia, em 6 de maio de 2022. Desde então,
centenas de crianças foram afetadas, a maioria com menos de
nove anos. O agente causador desse surto era desconhecido na
época, mas foram encontrados sintomas em crianças
semelhantes aos do vírus chikungunya, incluindo erupções e
bolhas vermelhas incomuns em forma de tomate e, portanto,
foi apelidado de gripe do tomate. Alguns especialistas
acreditam que pode ser um efeito colateral de chikungunya ou
dengue, em vez de uma nova infecção viral. No Nepal, um
homem de 45 anos sem histórico de viagem à Índia inicialmente
não apresentou sintomas, exceto dores nas articulações. No
entanto, ele logo desenvolveu erupções cutâneas e bolhas
vermelhas em forma de tomate, especialmente nas palmas das
mãos, pés e língua, aproximadamente duas semanas após ser
diagnosticado com a infecção pelo vírus da dengue.

Link:
https://kathmandupost.com/columns/2022/11/21/tom
ato-flu-like-illness-in-nepal
Data da notícia: 22.11.22
Fonte: The Kathmandu Post
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Ministério da Saúde da Indonésia (Ásia)
relata caso de poliomielite e anuncia
campanha de vacinas
O ministério da saúde da Indonésia relatou no fim de semana
um caso de poliomielite em uma criança. No twitter, as
autoridades disseram que um caso de poliomielite tipo 2,
presumivelmente circulante do poliovírus tipo 2 derivado da
vacina (cVDP2), foi encontrado na regência de Pidie, na
província de Aceh. O governo disse que lançará uma campanha
de imunização para crianças de até 13 anos a partir de 28 de
novembro em todas as áreas de Aceh. Uma declaração do
departamento de saúde local traduzida e publicada pelo Avian
Flu Diary , um blog de notícias sobre doenças infecciosas, disse
que a paralisia flácida aguda foi encontrada em 10 de
novembro em uma criança de 7 anos que não foi vacinada. No
início deste ano, o cVDPV2 foi encontrado em um morador de
Nova York, juntamente com detecções de águas residuais, o
que sugere uma maior disseminação local. Detecções
ambientais semelhantes foram relatadas recentemente em
Londres e Jerusalém.

Link:
https://www.cidrap.umn.edu/newsperspective/2022/11/indonesias-health-ministryreports-polio-case-announces-vaccine-drive
Data da notícia: 21.11.22
Fonte: Cidrap

Montreal (Canadá) procura lutar contra o
aumento de infecções por shigella
A Saúde Pública de Montreal diz que a shigella está se
espalhando localmente por contato sexual e a bactéria está
evoluindo para se tornar mais resistente a medicamentos.
Agora, a autoridade de saúde está atualizando seus protocolos
recomendados para combater a infecção bacteriana
potencialmente perigosa. Shigella é uma bactéria que infecta
o intestino e geralmente se espalha pela via fecal-oral. Isso
significa que pode ser transmitido quando a boca entra em
contato com algo como comida ou um dedo que contém fezes
contaminadas com shigella. Os sintomas da shigelose incluem
diarréia persistente, fezes com sangue, cólicas estomacais,
vômitos e febre. Para a maioria das pessoas, a infecção
desaparece sozinha com repouso e ingestão de muita
água. Mas a infecção pode levar à hospitalização, como foi
visto em Edmonton, onde havia 172 casos confirmados na
quarta-feira e 115 acabaram no hospital. Em Edmonton, o
surto começou em agosto e está tendo um impacto
significativo na população de rua, onde a bactéria parece estar
se espalhando por superfícies, alimentos ou água
contaminados.

Link:
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/shigellamontreal-transmission-1.6659649
Data da notícia: 21.11.22
Fonte: CBC News
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Notícias Nacionais
Brasil não atinge meta de vacinação
contra difteria, tétano e coqueluche há
quase 10 anos
Os dados são de um estudo feito pela Fiocruz e acendem o
alerta para o ressurgimento de surtos dessas doenças.
Desde 2013, o país não consegue vacinar 95% das crianças
menores de 1 ano com o imunizante, que é aplicado em
três doses — aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida do bebê —,
além de dois reforços, aos 15 meses e aos 4 anos. "A queda
na cobertura da DTP acende um alerta para o retorno de
casos graves das doenças contra as quais a vacina protege,
que podem levar a óbito. Dados do SIM (Sistema de
Informação sobre Mortalidade) apontam que, entre 2012 e
2021, 28 crianças entre 6 meses e 3 anos morreram de
coqueluche no Brasil. Já o tétano matou outras três,
enquanto a difteria fez cinco vítimas nessa faixa etária, no
período analisado", aponta a pesquisadora e coordenadora
do Observa Infância, Patricia Boccolini.

Link:
https://noticias.r7.com/saude/brasil-nao-atinge-metade-vacinacao-contra-difteria-tetano-e-coqueluche-haquase-dez-anos-21112022
Data da notícia: 21.11.22
Fonte: R7

Dengue: Brasil tem maior número de
mortes pela doença desde 2015 e deve
bater recorde até o fim do ano
De acordo com o último boletim epidemiológico sobre
arboviroses divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil
acumula 968 óbitos causados pela dengue em 2022. É o
número mais alto desde 2015, quando foram 986
registros, e o país atingiu o recorde histórico. Porém, até o
fim do próximo mês, com base no ritmo em que as mortes
avançaram nas últimas semanas, o Brasil deve ultrapassar
esse total. A previsão foi inclusive motivo de alerta da
Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) no início do mês.
Em comunicado, a entidade médica afirmou que há uma
“tendência real de chegarmos perto de mil mortes neste
ano atingindo um recorde", e pediu mais atenção às
medidas preventivas da doença, como o combate ao
mosquito vetor do vírus, o Aedes Aegypti. “É urgente que
tenhamos uma política de retomada efetiva para combater
o vetor da dengue. A situação é crítica, por isso fazemos
esse alerta nacional”, destacou na nota o vice-presidente
da SBI, o infectologista Alexandre Naime Barbosa.

Link:
https://esportes.yahoo.com/noticias/dengue-brasil-temmaior-n%C3%BAmero-131759595.html
Data da notícia: 21.11.22
Fonte: O GLOBO
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Notícias Locais

Pernambuco vai aplicar 5ª dose da vacina
contra a Covid-19 nos idosos com mais
de 80 anos
Atenta aos grupos mais vulneráveis para formas graves da
Covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) decidiu, em
conjunto com gestores municipais em reunião da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) na manhã desta segunda-feira
(21/11), aplicar uma quinta dose (terceira dose de reforço)
da vacina contra a doença nas pessoas com 80 anos ou mais.
A estimativa aponta que, em Pernambuco, 264 mil pessoas
estejam nessa faixa etária. A definição foi balizada pela
indicação dos especialistas membros do Comitê Técnico
Estadual de Acompanhamento da Vacinação, além do último
levantamento técnico da pasta, que apontou grande
percentual de pacientes maiores de 80 anos entre os
internados pela Covid-19 nos leitos de terapia intensiva e
enfermaria nas unidades de saúde pernambucanas.

Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurb
ana/2022/11/pernambuco-vai-aplicar-5-dose-da-vacinacontra-a-covid-19-nos-idosos.html
Data da notícia: 21.11.22
Fonte: Diario de Pernambuco
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