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Menina é confirmada com o segundo caso
de variante da gripe suína em Taiwan
(China)

O segundo caso humano de Taiwan do novo vírus influenza A
H1N2v foi confirmado em uma menina de sete anos. O CDC
divulgou na noite de segunda-feira um comunicado à imprensa
dizendo que recebeu um relatório em outubro sobre uma
menina infectada com o vírus influenza A, mas o hospital não
conseguiu identificar a variante. A menina em 24 de setembro
desenvolveu febre, dores musculares, perda de apetite, tosse e
coriza, e foi levada a um hospital com febre alta em 26 de
setembro, quando testou negativo para COVID-19, mas positivo
para influenza A, disse Chuang. O H1N2v é um subtipo de baixa
patogenicidade do vírus influenza A suíno, que ocasionalmente
infecta humanos, que geralmente apresentam sintomas leves,
disse ele, acrescentando que o primeiro caso conhecido foi
relatado em uma menina de cinco anos no centro de Taiwan em
abril do ano passado. Desde 2011, houve pelo menos 45 casos de
infecção humana com H1N2v relatados em todo o mundo, com a
maioria tendo exposição direta a porcos ou a um ambiente
contaminado, disse ele.

Link:
https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/
2022/12/07/2003790268
Data da notícia: 07.12.22
Fonte: Taipei Times
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Um morto e mais de 80 adoecem após
beber água contaminada no Rajastão
(Índia)

Um menino de 12 anos morreu e mais de 80 pessoas adoeceram
após supostamente consumir água contaminada no distrito de
Karauli, no Rajastão, disseram autoridades nesta terça-feira. O
principal diretor médico, Dr. Pushpendra Gupta, disse que desde
3 de dezembro, 86 pessoas de áreas como Badapada, Kasaibada,
Shahganj e Bayaniya foram internadas na enfermaria médica do
hospital distrital com queixas de vômito e diarreia devido ao
consumo de água contaminada. Ele disse que 48 crianças
também foram internadas na ala infantil do hospital. Ele disse
que Devkumar, de 12 anos, morador de Shahganj, foi tratado em
casa na noite de segunda-feira depois de reclamar de vômito e
diarréia e quando chegou ao hospital na manhã de terça-feira,
ele havia morrido.

Notícias Internacionais

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.

Link:
https://www.ndtv.com/india-news/1-dead-over-80-fall-ill-
after-drinking-contaminated-water-in-rajasthan-3583420
Data da notícia: 06.12.22
Fonte: NDTV

https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2022/12/07/2003790268
https://www.ndtv.com/india-news/1-dead-over-80-fall-ill-after-drinking-contaminated-water-in-rajasthan-3583420
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Autoridades de saúde declaram surto de
doença rara e mas mortal, entre pessoas
desabrigadas na Ilha de Vancouver
(Canadá)

Oito casos de Haemophilus influenza tipo B (Hib) foram
confirmados em Victoria, Nanaimo e Parksville desde o final de
2021, segundo autoridades de saúde. Dos oito casos, um foi
fatal e a doença se espalhou mais rapidamente nos últimos
dois meses, disse a Island Health. “Este surto está ocorrendo
em pessoas sem-teto, moradias instáveis ou habitacionais de
apoio e que usam substâncias, incluindo drogas que são
inaladas”, disse um porta-voz da Island Health na terça-feira.
"Hib pode causar infecções graves e potencialmente fatais,
incluindo meningite, também pode causar septicemia, uma
infecção do sangue. As complicações permanentes da infecção
incluem danos cerebrais e surdez."Apesar de ter "influenza" no
nome, o Hib não é o mesmo que a gripe comum. A maioria das
pessoas expostas à bactéria não adoece, especialmente
aquelas que são vacinadas quando crianças, diz a autoridade
de saúde.

Link:
https://vancouverisland.ctvnews.ca/health-officials-
declare-outbreak-of-rare-but-deadly-disease-among-
unhoused-people-on-vancouver-island-1.6183357
Data da notícia: 06.12.22
Fonte: CTV NEWS
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Condado de Dallas (Texas) relata primeira
morte pediátrica por gripe em 2022

Dallas County Health & Human Services relatou sua primeira
morte por gripe em um bebê este ano. As autoridades federais
de saúde estão alertando que os casos de gripe são os mais
altos em uma década. No mês passado, os líderes de saúde
infantil solicitaram uma declaração formal de emergência do
governo federal para apoiar hospitais e comunidades em meio
a um "surto alarmante", incluindo vírus sincicial respiratório
(VSR) e influenza. Também em novembro , Christian Grisales,
do Dallas County Health and Human Services, disse à CBS 11:
"Isso é algo que não vai desaparecer apenas por não fazer algo,
por não agir. É por isso que estamos dobrando nossos esforços
para trazer a vacina para a comunidade.“ A Sociedade Médica
do Condado de Dallas disse que o surto está piorando porque
muitos texanos do norte estão recusando vacinas contra a
gripe pelo mesmo motivo que evitaram as vacinas COVID.

Link:
https://www.cbsnews.com/dfw/news/dallas-county-
pediatric-flu-death/
Data da notícia: 06.12.22
Fonte: CBS SFW

https://vancouverisland.ctvnews.ca/health-officials-declare-outbreak-of-rare-but-deadly-disease-among-unhoused-people-on-vancouver-island-1.6183357
https://www.cbsnews.com/dfw/news/dallas-county-pediatric-flu-death/
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Casos de Covid-19 cresceram 1.001% em
novembro no Brasil

O número de casos de Covid-19 identificados em farmácias no
Brasil cresceu 1.001% durante o mês de novembro em
comparação com o total de outubro. A explosão dos testes
positivos é mais um indicativo da onda que o país vive da
doença. Os dados são da Associação Brasileira de Redes de
Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Até o dia 27 de novembro,
a associação registrou 87.968 pessoas infectadas com o novo
coronavírus, 11 vezes mais que o total durante todo o mês de
outubro, quando esse número foi de apenas 7.986. Antes da
nova onda, em setembro, os casos estavam no patamar mais
baixo de toda a pandemia, quando foram apenas 5.550 nas
drogarias durante os 30 dias. A tendência começou a ser
novamente de alta no monitoramento da Abrafarma a partir da
metade de outubro, mas saltou de fato durante o mês passado.
Apenas na semana entre os dias 21 e 27, foram 40.631
diagnósticos, quase metade de todos os casos registrados em
novembro.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/casos-de-covid-19-
cresceram-1001-em-novembro-no-brasil/249486/
Data da notícia: 06.12.22
Fonte: Folha de PE
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Em Minas Gerais, 86% das cidades correm
risco de volta de doenças evitáveis com
vacina

Dos 853 municípios de Minas Gerais, 742 estão com “alto risco
de reintrodução de doenças evitáveis com a vacinação de
crianças menores de 2 anos”, alerta nesta terça-feira (6) a
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Conforme a pasta, seguem insatisfatórios os índices de
imunização contra doenças como poliomielite e Covid-
19. Prorrogada duas vezes em 2022, a campanha de vacinação
contra a poliomielite em Minas não atingiu a meta de 95%
preconizada pelo Ministério da Saúde. Durante a campanha,
881.235 mil crianças com idades entre 1 e 4 anos foram
vacinadas, o que equivale a 84,30% do público estimado, de
acordo com o Painel do Ministério da Saúde em 28 de
novembro. A vacinação é reconhecida como uma das
intervenções de saúde pública mais bem-sucedidas. Por meio
da vacinação é possível proteger contra as doenças e suas
complicações. Quando uma pessoa é vacinada, ela não protege
só a si mesma, mas protege também as pessoas próximas e a
coletividade. Por isso, é importante manter o cartão de
vacinação atualizado.

Link:
https://www.otempo.com.br/super-noticia/em-minas-86-
das-cidades-correm-risco-de-volta-de-doencas-evitaveis-
com-vacina-1.2778217
Data da notícia: 06.12.22
Fonte: Super Notícia
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https://www.folhape.com.br/noticias/casos-de-covid-19-cresceram-1001-em-novembro-no-brasil/249486/
https://www.otempo.com.br/super-noticia/em-minas-86-das-cidades-correm-risco-de-volta-de-doencas-evitaveis-com-vacina-1.2778217
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