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Notícias internacionais

China diz que surto de Covid-19 infectou
80% da população

A possibilidade de uma nova onda de Covid-19 na China nos
próximos dois ou três meses é improvável, pois 80% das
pessoas foram infectadas, disse um proeminente cientista do
governo no sábado.
O movimento de pessoas viajando durante o período de férias
de ano novo lunar pode espalhar o vírus, aumentando as
infecções em algumas áreas, mas é improvável uma segunda
onda de Covid-19 no curto prazo, escreveu nas redes sociais
Wu Zunyou, epidemiologista-chefe do Centro de Controle e
Prevenção de Doenças da China.
Milhões de chineses estão viajando pelo país em férias,
aumentando o receio de surtos de Covid-19 em áreas rurais
menos equipadas para combater a doença.
A China passou pelo pico de pacientes com Covid-19 em
clínicas, salas de emergência e com condições críticas, disse
uma autoridade da Comissão Nacional de Saúde. Contudo,
alguns especialistas apontam que esse número
provavelmente diminui bastante o impacto total, pois exclui
aqueles que morrem em casa porque muitos médicos estão
desencorajados a citar a Covid-19 como causa da morte.

Bebê de 6 meses morre de sarampo em
Mumbai na Índia

Mais uma morte suspeita de sarampo foi relatada. De acordo
com o departamento de saúde do BMC , uma criança do sexo
masculino de 6 meses que residia no acampamento Cheetah
Trombay, em Mumbai, perdeu a vida.
Em 9 de janeiro, a criança teve febre, tosse e resfriado. Em 11
de janeiro, ele desenvolveu erupções cutâneas em todo o
corpo e foi internado no hospital BMC em 12 de janeiro. A
criança morreu em 20 de janeiro e não era elegível para
imunização. Ele era suspeito de sarampo e a amostra dela foi
enviada para confirmação.
Mais tarde, foi confirmado que ele sofria de infecção por
sarampo.
Desde outubro de 2022 até agora, 8 crianças sucumbiram à
infecção por sarampo. 11 são suspeitos de terem morrido de
sarampo. Existem mais de 606 casos confirmados de sarampo
relatados até agora. Atualmente, quatro pacientes estão na
UTI.

Link: https://www.mid-day.com/mumbai/mumbai-
news/article/6-month-old-child-dies-of-measles-in-
mumbai-23266637
Data da notícia: 21.01.23
Fonte: mid day

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/china-diz-que-
surto-de-covid-19-infectou-80-da-populacao/
Data da notícia: 21.01.23
Fonte: CNN Brasil
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Morte por febre amarela registrada na
Guiné

Segundo a Organização Mundial da Saúde , em 20 de novembro
de 2022, foi notificado um caso suspeito de febre amarela no
distrito sanitário de Dabola, região sanitária de Faranah, na
Guiné. Trata-se de uma criança de 9 anos que faleceu e cujo
estado vacinal contra a febre amarela é desconhecido.
Segundo a Organização Mundial da Saúde , em 20 de novembro
de 2022, foi notificado um caso suspeito de febre amarela no
distrito sanitário de Dabola, região sanitária de Faranah, na
Guiné. Trata-se de uma criança de 9 anos que faleceu e cujo
estado vacinal contra a febre amarela é desconhecido.
A febre amarela é uma febre hemorrágica viral aguda que se
espalha através da picada de mosquitos infectados.
Os sintomas da febre amarela (febre, calafrios, dor de cabeça,
dor nas costas e dores musculares) se desenvolvem 3 a 6 dias
após a infecção. Cerca de 15% das pessoas infectadas com o
vírus da febre amarela desenvolverão doença grave que pode
levar a doença hepática, sangramento, choque, falência de
órgãos, pele amarelada (icterícia) e, às vezes, morte.

Link:
https://www.premiumtimesng.com/health/health-
news/576840-nigeria-confirms-outbreak-of-new-
infection-records-25-deaths.html
Data da notícia: 20.01.23
Fonte: Premium times

Nigéria confirma surto de difteria e
registra 25 mortes

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Nigéria
(NCDC) , em um comunicado de saúde pública divulgado na
manhã de sexta-feira, confirmou que pelo menos 25 pessoas
morreram da doença no estado de Kano, no noroeste da
Nigéria. No entanto, observou que a “relatos de casos de
difteria nos estados de Lagos e Kano e está monitorando a
situação nos estados de Osun e Yobe, onde os casos estão
sendo detectados”.
Embora o NCDC ainda não forneça dados sobre o número de
infecções e mortes registradas no país, o comissário de saúde
do estado de Kano, Aminu Tsanyawa, confirmou na quinta-feira
que o surto de difteria matou nada menos que 25 pessoas no
estado.
O comissário disse a um jornal online que a equipe de resposta
rápida do estado foi reativada e indexou um plano de ação para
conter a propagação da doença mortal no estado. No entanto,
o NCDC disse que agora está trabalhando com os ministérios e
parceiros da saúde do estado para aprimorar a vigilância e a
resposta ao surto.

Link: https://outbreaknewstoday.com/yellow-fever-
death-reported-in-guinea-58662/
Data da notícia: 20.01.23
Fonte: Outbreak News Today
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Brasil declara emergência de saúde pública
para os Yanomami que sofrem de
desnutrição e malária

governo declarou uma emergência de saúde pública para o
povo Yanomami na Amazônia , que sofre de desnutrição e
doenças como a malária como consequência da mineração
ilegal.
Nos últimos anos, especialistas alertaram sobre o surgimento
de uma crise humanitária e sanitária. O relatório “Yanomami
Sob Ataque”, do Instituto Socioambiental, sem fins lucrativos,
aponta que em 2021 a região foi responsável por 50% dos
casos de malária no país. O mesmo relatório disse que mais de
3.000 crianças estavam desnutridas.
O garimpo ilegal é a principal raiz dos problemas enfrentados
pelo povo Yanomami. Ativistas acusam garimpeiros de ameaças
de morte, violência sexual e abuso de álcool e drogas,
principalmente contra crianças indígenas. O mesmo relatório
mostra que a região teve mais de 40 pistas de pouso
clandestinas feitas por garimpeiros e que eles se apropriaram
de alguns postos de saúde do governo instalados na região.

Link: https://www.news9live.com/health/brazil-declares-
public-health-emergency-for-yanomami-people-suffering-
from-malnutrition-malaria-au2070-2034743
Data da notícia: 23.01.23
Fonte: News9live
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Com 3,2 mil casos, Florianópolis
identifica a origem de surto de diarreia

A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, em Santa
Catarina, informou nesta sexta-feira (20) que resultados
preliminares apontam que o surto de diarreia na cidade é
causado pelo norovírus - neste link, saiba mais sobre este
vírus.
A capital catarinense registrou 3,2 mil casos de doenças
diarreicas agudas (DDAs) neste ano, conforme a atualização
desta sexta. O resultado foi divulgado após estudo de
amostras enviadas para o laboratório de virologia da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da
BiomeHub, uma empresa de análises de microrganismos.
Segundo a secretaria, o norovírus foi identificado em 63% das
amostras de fezes coletadas no norte da capital catarinense,
ponto de maior concentração de casos. A análise
complementar ainda está em curso nos laboratórios, que têm
atuado em parceria com a Vigilância em Saúde de
Florianópolis.

Link: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/verao/no
ticia/2023/01/com-32-mil-casos-florianopolis-identifica-a-
origem-de-surto-de-diarreia-
cld51ovzo00cx01814uzv07av.html
Data da notícia: 20.01.23
Fonte: GZH
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Dobram casos de meningite em
Araçatuba – SP, o município teve 2 óbitos
pela doença em 2022

A baixa adesão à vacinação provocou um aumento de 111%
nos casos de meningite em Araçatuba. Em 2022, o município
confirmou 38 casos e 2 mortes ante os 18 casos registrados
em 2021, sem nenhum óbito pela doença. O município deu
início a uma campanha para vacinar profissionais da saúde e
adolescentes e adultos de 15 a 19 anos que não foram
imunizados anteriormente.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com a chegada da
pandemia, houve uma queda significativa na adesão da
vacinação, o que contribuiu para o aumento de casos. Além
disso, mudanças climáticas facilitaram a transmissão da
doença.
Em 2021, a cobertura vacinal estava em 74%, enquanto que
em 2022, 75% – o Ministério da Saúde preconiza 95% de
cobertura. A vacina está disponível no calendário estadual de
vacinação para todas as crianças e adolescentes de até 15
anos de idade. A campanha iniciada nesta sexta-feira (20)
segue até o dia 28 de fevereiro, para imunizar o público de
15 a 19 anos e os trabalhadores da saúde.

Link: https://www.rp10.com.br/2023/01/dobram-casos-de-
meningite-em-aracatuba-municipio-teve-2-obitos-pela-
doenca-em-2022/
Data da notícia: 21.01.23
Fonte: RP10

Chuvas em MG: sobe para 235 o número
de cidades em situação de emergência

O período de chuvas já matou 20 pessoas, deixou dois
desaparecidos, três feridos, 776 desabrigados e 4.391
desalojados (moradores que deixaram suas casas
temporariamente), no estado de São Paulo.
Foram registradas 120 ocorrências em cidades paulistas
entre 1/12/22 a 18/1/23, um período de 49 dias, segundo
levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências
(CGE). Aparecida e Socorro continuam em alerta e outros
166 municípios em observação. Durante essa temporada de
chuvas, 22 cidades chegaram a decretar situação de
emergência.
o CGE emitiu um novo alerta para o estado de São Paulo. Até
sexta-feira (20/1) estão previstas chuvas intensas em todo o
território paulista, com acumulados variando entre 70mm a
150mm dependendo da região.
O Governo paulista destinou de R$ 11 milhões para obras de
recuperação e prevê liberar mais R$ 14 milhões. A Defesa
Civil do Estado distribuiu mais de 23 toneladas de materiais,
que custaram R$ 444 mil, para ajudar as pessoas atingidas
pelos temporais.

Link:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2023/01/21/in
terna_gerais,1447670/chuvas-em-mg-sobe-para-235-o-
numero-de-cidades-em-situacao-de-emergencia.shtml
Data da notícia: 21.01.23
Fonte: Estado de Minas
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