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Paquistão testemunha seu primeiro caso 
de poliomielite em 2023

O ministério da saúde do Paquistão confirmou que o
primeiro caso de poliomielite em 2023 foi detectado em um
menino de três anos, informou Dawn. O menino é residente
de Khyber Pakhtunkhwa no distrito de Bannu. Este caso de
poliomielite surgiu na presença dos delegados da Agência
Francesa para o Desenvolvimento (FAD) e da Fundação Bill e
Melinda Gates (BMGF), que estiveram no Paquistão para
estudar os esforços que têm sido feitos para erradicar a
doença. Após a descoberta do novo caso de poliomielite de
Khyber Pakhtunkhwa, o chefe do Centro Nacional de
Operações de Emergência (NEOC) para a Poliomielite, Dr.
Shahzad Baig, disse que uma investigação foi realizada para
estudar e identificar se a criança foi vacinada ou o os pais
recusaram a vacinação. Ao falar com Dawn sobre a crise da
poliomielite no Paquistão, ele acrescentou: "No entanto,
está claro que a criança não estava totalmente protegida e é
por isso que foi atacada pelo vírus". Além disso, ele
compartilhou que o caso de três meninos com poliomielite
surgiu após um intervalo de cinco meses.

Link:
https://www.republicworld.com/world-news/pakistan-
news/pakistan-witness-its-first-polio-case-in-2023-health-
ministry-issues-alert-articleshow.html
Data da notícia: 18/03/2023
Fonte: R Republic World
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Fonte: própria matéria | ANI

Link:
https://outbreaknewstoday.com/vietnam-rabies-
deaths-reported-in-lao-cai-province-43616/
Data da notícia: 18/03/2023
Fonte: Outbreak News Today

Vietnã: mortes por raiva relatadas na
província de Lao Cai

O Centro de Controle de Doenças da província de Lao Cai
registrou informações sobre o caso de uma mulher de Lao Cai
que morreu de raiva e foi tratada no Hospital Central de
Doenças Tropicais. A paciente é uma mulher de 23 anos do
grupo étnico H'Mong residente na vila de Tham Phuc, Coc Ly,
Bac Ha. Há cerca de 18 meses, a paciente foi mordida pelo
cachorro da família no dedo indicador esquerdo com
sangramento, após 3 dias o cachorro morreu. O paciente não
recebeu vacina antirrábica ou soro, a paciente apresentou
fadiga, irritabilidade, falta de ar, convulsões e secreção
excessiva de escarro. Já na tarde do dia 18 de fevereiro de
2023, outro caso foi registrado, um estudante do sexo
masculino nascido em 2007, que estudava no Lao Cai College
foi mordido por 2 cães vadios durante o exercício, depois foi
atacado por moradores locais. Ele foi descoberto e levado ao
hospital geral provincial onde o paciente estava em pânico,
com vários ferimentos por todo o corpo, cerca de 10 grandes
feridas causando profundas lágrimas suaves e muitas feridas
causadas por dentes de cachorro.

Fonte: encurtador.com.br/jlorv

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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O CDC da África diz que a contagem
de surtos de cólera em vários países
chega a 53.660

Um total de 53.660 casos de cólera foram confirmados em
um surto da doença em vários países desde fevereiro de
2023, informou o Centro Africano de Controle de Doenças
(Africa CDC). A propagação transfronteiriça da cólera
também é provável nos países da África Oriental, alertou a
agência especializada em saúde da União Africana (UA), de
55 membros. 1.282 pessoas morreram de cólera nos 13
países membros da UA no último surto. “O Malawi responde
por mais de 70% dos casos relatados no continente este ano,
com o surto relatado em todos os 29 distritos do país”, disse
o África CDC. Um ciclone que atingiu os países da África
Austral no início deste mês, também causou enormes danos
humanos e materiais, está impedindo os esforços de
resposta ao cólera.

Link:
https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/inverness
/5522242/scabies-raigmore-hospital-invernesss/
Data da notícia: 19/03/2023
Fonte: Mathrubhumi

Surto de sarna fecha enfermaria no
Raigmore Hospital em Inverness
(Reino Unido)

Preocupações foram levantadas depois que um surto de
sarna fechou uma enfermaria no Hospital Raigmore, em
Inverness, pela segunda vez em duas semanas.
Enquanto isso, as famílias foram informadas de que não
podem visitar seus entes queridos enquanto se
recuperam das operações. Pauline Sutherland, de
Aberdeen, só soube do bloqueio da enfermaria durante
um telefonema para sua mãe de 87 anos, que está se
recuperando de uma operação no quadril. A família a
visitou apenas algumas horas antes e foi solicitada a
usar aventais de plástico na enfermaria - mas não foi
informada sobre um surto de sarna. Sutherland disse ao
Press & Journal que estava preocupada sobre como a
notificação do surto foi tratada. Ela disse: “O hospital
absolutamente deveria ter me informado. Minha filha
ligou para minha mãe e ela disse 'Aconteceu alguma
coisa, a enfermaria está fechada de novo.'

Link:
https://english.news.cn/20230318/57e598bb97
d546d9ba2f76e0b4a61d07/c.html
Data da notícia: 18/03/2023
Fonte: English News

Fonte: própria matéria | Roy Nkosi/Xinhua

Fonte: própria matéria
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Governo cria centro para monitorar
dengue após alta da doença

O Ministério da Saúde anunciou a instalação do COE
(Centro de Operações de Emergências) Arboviroses. A
estrutura irá monitorar mortes e casos graves de dengue,
zika e chikungunya. A criação se dá diante do aumento de
casos dessas doenças no país. Só de dengue, as
notificações cresceram 43,8% até março deste ano em
comparação ao mesmo período de 2022. No caso de
chikungunya, o aumento foi de 97%. Segundo o
ministério, o COE irá focar, principalmente, nos registros
de dengue e chikungunya, fornecendo orientações para
ações de vigilância em conjunto com estados e
municípios. “Identificamos crescimento em alguns
Estados, o que nos deixa alerta. Já estamos enviando
equipes de campo para traçar um diagnóstico da situação
nessas áreas e vamos reforçar o monitoramento do
cenário das arboviroses em todo o país. Nossa prioridade
é sensibilizar a população, para que assim possamos
controlar o avanço da transmissão dessas doenças”, disse
a diretora de Doenças Transmissíveis do Ministério da
Saúde Alda Maria da Cruz, em nota divulgada pela pasta.

Brasil completa 34 anos sem poliomelite,
mas risco da volta é alta pela baixa adesão
vacinal

Também conhecida como paralisia infantil, a poliomielite teve
seu último caso registrado no Brasil há 34 anos. Segundo
o Ministério da Saúde, foi antes até mesmo do último registro da
doença no continente americano. A conquista foi possível graças
às ações de vacinação em larga escala, que conferiram aos
brasileiros a certificação de eliminação da doença. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1975, antes
da vacinação generalizada, quase 6 mil crianças ficaram
paralisadas nas Américas, em razão da poliomielite. Há
preocupação, no entanto, com a reintrodução do vírus diante da
atual baixa cobertura vacinal contra a doença. Infelizmente, de
1989 para 2023, houve uma mudança significativa. Entre agosto
e setembro, por exemplo, foi realizado pelo Ministério da Saúde
uma campanha nacional de vacinação contra a pólio, porém a
taxa ficou abaixo de 70%, bem inferior à meta da pasta de
imunizar 95% das crianças abaixo de cinco anos — segundo o
governo, em 2022, o percentual de vacinação foi de 72%. No ano
anterior, 2021, foi menor ainda, pouco menos de 71%.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/brasil-
completa-34-anos-sem-poliomelite-mas-risco-da-
volta-e-alta/262591/
Data da notícia: 20/03/2023
Fonte: Folha PE

Link:
https://www.poder360.com.br/saude/governo-cria-
centro-para-monitorar-dengue-apos-alta-da-doenca/
Data da notícia: 18/03/2023
Fonte: Poder 360
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Fonte: própria matéria | Prefeitura de Jaboatão

Fonte: própria matéria
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Após fortes chuvas, Caruaru decreta
estado de emergência

As fortes chuvas que caíram em Caruaru, no Agreste Central
de Pernambuco, no fim de semana, levaram o prefeito da
cidade, Rodrigo Pinheiro, a decretar estado de emergência na
cidade, em edição extra do Diário Oficial do município
publicada nesse domingo (19). No sábado (18), a cidade
acumulou 92 milímetros de chuva, mais do que o esperado
para todo o mês de março, que é de 75 milímetros. Na
cidade, a água da chuva avançou sobre imóveis,
principalmente os construídos próximos a áreas ribeirinhas. "A
Defesa Civil de Pernambuco já liberou materiais, kits de
limpeza e água, que a nossa equipe foi buscar no Recife. E
vamos continuar em campo, nas ruas, acolhendo as pessoas
que estão precisando neste momento", enfatizou o prefeito
Rodrigo Pinheiro. Ações estão sendo articuladas com o
Governo do Estado, que anunciou investimento de R$ 23
milhões para reestruturação do Corpo de Bombeiros e a
estruturação da Defesa Civil.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/apos-fortes-
chuvas-caruaru-decreta-estado-de-
emergencia/262575/
Data da notícia: 20/03/2023
Fonte: Folha PE

Pág. 04
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