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Notícias internacionais

Instituto Nacional de Saúde (NIH) alerta
para surto de difteria no Paquistão.

ESLAMABAD - Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH)
alertaram sobre um surto de uma nova doença de difteria no
Paquistão. De acordo com os detalhes, o NIH emitiu um aviso
sobre o possível surto de difteria no Paquistão, instruindo as
províncias a ficarem alertas. O NIH disse que a doença
bacteriana é fatal e o número de casos aumenta no mês entre
novembro e fevereiro.
Em 2022, o NIH relatou 26 casos desta doença bacteriana. As
instituições envolvidas devem tomar medidas para identificar
os casos e monitorá-los para conter a propagação da difteria.
É uma doença contagiosa e pode se espalhar de pessoa para
pessoa geralmente por tosse, espirro, toque e até mesmo
tocar nas roupas da pessoa infectada. O período de incubação
dessa doença varia de dois a cinco dias e pode ser
diagnosticado pelo teste de PCR.
Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) alertaram ainda que as
pessoas infectadas devem ser imediatamente isoladas.

EUA - Infecções por COVID aumentam na
Louisiana à medida que nova variante
ganha posição.

A Louisiana está enfrentando um aumento pós-feriado nos
casos de COVID e hospitalizações, que pode ser exacerbado
nas próximas semanas pela movimentada temporada de
carnaval e uma nova variante altamente transmissível que
está ganhando força.
As hospitalizações aumentaram quase 60% no último mês, de
289 há cerca de um mês para 456 na quarta-feira. Houve 61
mortes nos últimos sete dias, em comparação com 14 um mês
antes.
Geograficamente, as infecções estão distribuídas de maneira
bastante uniforme, disse Kanter. E com um novo spin-off do
omicron conhecido como XBB.1.5 em ascensão, as
autoridades de saúde estão de olho no potencial de mais
casos, especialmente porque as grandes reuniões aumentam
durante a temporada de Mardi Gras.

Link:
https://www.nola.com/news/healthcare_hospitals/covid
-infections-rise-in-louisiana-as-new-variant-gains-a-
foothold/article_aa5c1392-91fa-11ed-ad0c-
e70c67eaead1.html
Data da notícia: 11.01.23
Fonte: Nola.com

Link:
https://arynews.tv/nih-warns-of-diphtheria-outbreak-in-
pakistan/
Data da notícia: 11.01.23
Fonte: Ary News
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Surto de cólera no Haiti já deixou mais de
450 mortos.

O Ministério da Saúde Pública do Haiti confirmou que a cólera
já matou pelo menos 452 pessoas desde seu surto em 3 de
outubro. De acordo com um balanço epidemiológico da
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as autoridades
de saúde registraram 1.561 casos confirmados nos dez
departamentos do país, 22.469 suspeitos e mais de 18.000
internações com sintomas intimamente relacionados a essa
patologia. 57% dessas detecções são homens e 47% têm 19
anos ou menos, sendo as crianças as mais afetadas. 19% das
infecções ocorreram na população entre um e quatro anos e
15%, entre cinco e nove.
Em meados de outubro, sabia-se que o surto havia deixado 19
mortes, 422 casos suspeitos e 268 internações. Hoje o número
de mortos se multiplicou por 23. O mapa do contágio é um
punhado de manchas vermelhas, especialmente escuras no
oeste, onde se acumulam mais de 70% dos casos.

Link:
https://www.ihu.unisinos.br/625497-surto-de-colera-no-
haiti-ja-deixou-mais-de-450-mortos
Data da notícia: 12.01.23
Fonte: Instituto Humanitas Unisinos

EUA estende emergência de saúde pública
Covid, mantendo o acesso aos cuidados.

O governo dos EUA ampliou novamente a emergência de saúde
pública da Covid-19, mantendo medidas que ampliaram o
acesso aos cuidados de saúde para milhões de americanos
desde o início do surto em 2020.
O Departamento de Saúde e Serviços Humanos renovou
repetidamente a designação de emergência em incrementos de
90 dias desde que foi originalmente declarada pelo governo
Trump em janeiro de 2020. Na quarta-feira, o secretário do
HHS, Xavier Becerra, estendeu a emergência até meados de
abril, um movimento de saúde especialistas preveem que pode
ser a última renovação.
Especialistas em políticas de saúde sugerem que o
departamento de saúde deve garantir proteção para pessoas
vulneráveis antes de desfazer a designação de emergência,
especialmente durante o inverno, quando aumenta o risco de
transmissão de Covid.

Link:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-
11/covid-public-health-emergency-extension-maintains-
access-to-care
Data da notícia: 11.01.23
Fonte: Bloomberg
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Brasil ultrapassa mil mortes por dengue
em 2022.

A dengue matou pelo menos 1.016 pessoas no Brasil em 2022,
mais que o dobro do registrado até junho e o quádruplo na
comparação ao ano anterior. É como se a doença fizesse quase
três vítimas diariamente no país, mostram dados do último
boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O total é o
maior na série histórica dos últimos 10 anos: o recorde anterior
era de 2015, quando a infecção provocou 985 mortes.
São Paulo lidera o ranking, com 282 mortos — equivalente a
27,7% do total. Em seguida, Goiás contabiliza 162 vítimas
(15,9%). Paraná soma 109 vítimas e Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, 88 e 66. O montante, porém, pode ser ainda
maior que as estatísticas oficiais, já que outros 109 óbitos
permanecem em investigação em todo o país.
A pasta registrou 1.450.270 casos de dengue no ano passado, o
que leva a uma taxa de incidência de 679,9 casos a cada 100 mil
habitantes — um salto de 162,5% em relação ao mesmo
período de 2021. Brasília e Goiânia despontam como as cidades
com maiores números de diagnósticos.

Link: 
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/brasil-
ultrapassa-mil-mortes-por-dengue-em-2022-11012023
Data da notícia: 11.01.23
Fonte: JOTA
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Casos de dengue no DF aumentaram
312% no ano passado em relação a 2021.

Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF)
revela um avanço da dengue na capital, no ano passado.
Ao todo, foram registrados 69.645 casos da doença em
pessoas residentes no DF, o que representa um aumento de
312,4% em comparação a 2021, quando foram registrados
16.888 casos.
Os números acendem o alerta entre os infectologistas devido
ao comportamento da doença que aumenta a transmissão
entre os meses de outubro e maio, por causa do período de
chuvas.
O diretor de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde,
Jadir Costa Filho, explica que os dados alarmantes podem ser
reflexo da pandemia. "Com a pandemia, os agentes estavam
impedidos de fazer vistorias nas casas, além disso muita
gente pode ter apresentado os sintomas e imaginado ser
covid-19 o que dificultou a nossa computação," diz.

Link: 
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-
df/2023/01/5065463-casos-de-dengue-no-df-aumentaram-
312-no-ano-passado-em-relacao-a-2021.html
Data da notícia: 12.01.23
Fonte: Correio Braziliense
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Chikungunya teve aumento de 332% no
ano passado em relação a 2021.

A SES-MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do
Sul) divulgou o boletim com os dados consolidados de
chikungunya de 2022. Desde o começo da série histórica em
2014, o ano passado foi o que mais registrou casos prováveis
da doença, com 753. Desse total, 237 foram confirmados.
Em 2021, o número foi 332% menor com 174 casos
prováveis. O primeiro caso provável de chikungunya foi no
ano de 2014. De lá para cá, de acordo com o boletim da SES,
foram 1.825 casos prováveis. Com isso, 2022 registrou 41,2%
do total. O segundo ano com mais registros foi 2018, com
271 casos.Os municípios com mais casos confirmados em
2022 foram Chapadão do Sul (46), Campo Grande (33),
Nioaque (25) e Dourados (21). Ao todo, 52 das 79 cidades de
Mato Grosso do Sul tiveram casos.Em relação à incidência
(divisão dos casos prováveis pela população local
multiplicado por 100 mil habitantes). As maiores são de
Brasilândia com 1.392, Nioaque com 1.356,2 e Costa Rica
com 368,9, essas são as três cidades classificadas com alta
incidência.

Link:
https://www.campograndenews.com.br/brasil/cidades/ch
ikungunya-teve-aumento-de-332-no-ano-passado-em-
relacao-a-2021
Data da notícia: 11.01.23
Fonte: Campo Grande News
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Em 24 horas, Brasil registra 41 mil novos
casos e 68 mortes por covid.

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 694.985
mortes por covid-19, segundo o boletim epidemiológico
divulgado, na terça-feira (10), pelo Ministério da Saúde. O
número total de casos confirmados da doença é de
36.552.432. Em 24 horas, foram registrados 41.146 novos
casos. No mesmo período, foram confirmadas 68 mortes.
Ainda segundo o boletim, 35.429.017 pessoas se
recuperaram da doença e 428.430 casos estão em
acompanhamento. O boletim de hoje não traz dados
atualizados de Tocantins, Mato Grosso e do Piauí.
São Paulo lidera o ranking do número de casos, com 6,35
milhões, seguido por Minas Gerais (4,10 milhões) e Rio
Grande do Sul (2,92 milhões). O menor número de casos é
registrado no Acre (159,7 mil). Em seguida, aparece Roraima
(181,4 mil) e Amapá (183 mil).

Link:
https://www.ofluminense.com.br/saude/coronavirus/2023/
01/1261175-em-24-horas-brasil-registra-41-mil-novos-casos-
e-68-mortes-por-covid.html
Data da notícia: 11.01.23
Fonte: O Fluminense
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Minas Gerais tem 216 municípios em
situação de emergência por causa das
chuvas.

Chegou a 216 o número de municípios em situação de
emergência por conta de ocorrências relacionadas às chuvas
em Minas Gerais, conforme o boletim da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil (Cedec) desta quarta-feira (11/1).
Em relação ao boletim anterior, mais de 80 municípios
passaram a integrar a lista de municípios em situação de
emergência.
Isso ocorreu pela publicação do reconhecimento, a nível
estadual, da situação de emergência já decretada pelos
municípios. De 21 de setembro de 2022, quando teve início o
período chuvoso, até agora, Minas Gerais contabiliza 10.974
pessoas desalojadas, 1.974 desabrigadas e 21 mortes.

Link:
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/minas-gerais-
tem-216-municipios-em-situacao-de-emergencia-por-causa-
das-chuvas
Data da notícia: 11.01.23
Fonte: Agência Minas

Pág. 05

https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/minas-gerais-tem-216-municipios-em-situacao-de-emergencia-por-causa-das-chuvas


Recife,  12 de janeiro de 2023

Responsável pela elaboração

Isabela Nájela

Colaboração

Camila Dias, Isabelly Aquino, Júlio Cesar Pereira, Marcela Pereira Salazar,

Priscilla Muniz, Renata Rosal.

Capa e projeto gráfico

Rafael Azevedo de Oliveira


