
Recife,  27 de janeiro de 2023

CIEVS-PE
Recife, 27 de janeiro de 2023



Recife,  27 de janeiro de 2023

Notícias internacionais

África do Sul registra surto de peste suína
africana

A África do Sul relatou um surto de peste suína africana em
uma fazenda na província de Gauteng, informou na sexta-feira
o Departamento de Agricultura, Reforma Agrária e
Desenvolvimento Rural.

"A fonte da infecção na fazenda ainda não foi identificada,
mas acredita-se que a infecção já estava na fazenda desde
meados de dezembro. Este surto em uma fazenda com boas
medidas de biossegurança ilustra novamente que o vírus é
altamente contagioso", disse o departamento em um
comunicado.

O departamento disse que colocou a fazenda em quarentena
e está investigando e rastreando propriedades que possam ter
tido contato direto ou indireto com a fazenda afetada.

Eles também colocaram fazendas nas províncias de Gauteng,
Noroeste e Estado Livre sob quarentena preventiva para
detecção de peste suína africana, de acordo com o
departamento.

Surto de febre em Kira LLG

Cinco crianças com idades entre cinco e seis anos morreram
dias antes do que se acredita ser um surto de febre no remoto
governo local de Kira, na província do norte. O único Posto de
Atendimento na área está fechado devido a restrições de
financiamento e indisponibilidade de agentes comunitários de
saúde desde 2017.

“Além da febre os sintomas que afetam as crianças são de
tosse seca, causando dor de cabeça e eventualmente vômitos
e olhos vermelhos doloridos, eles começaram no final do ano
passado, depois que fizemos uma cruzada combinada com
pessoas de Wau Waria”, disse o missionário local Arthur
Sumugau. Isso resultou em rápida perda de peso nas crianças,
fazendo com que algumas sucumbissem à morte.

Link: https://emtv.com.pg/fever-outbreak-in-kira-llg/
Data da notícia: 25.01.23
Fonte: Em TV

Link:
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2023-
01/27/content_85075762.htm
Data da notícia: 27.01.23
Fonte: China.org
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Alerta como novo vírus transmitido por
mosquito detectado

Mais casos de uma perigosa doença transmitida por mosquitos
foram detectados em mosquitos no norte de Victoria, levando
as autoridades a alertar as pessoas na área.
A vice-chefe de saúde do estado, Deborah Friedman, emitiu um
alerta na quarta-feira sobre o vírus da encefalite de Murray
Valley, dizendo que houve mais detecções de mosquitos presos
em vários locais no norte de Victoria.

Os resultados significam que o vírus está circulando
amplamente na população de mosquitos e que há um "risco
significativo" para as pessoas nas áreas afetadas -
particularmente em Mildura e nas regiões fluviais do norte de
Victoria.
"A área de risco para o vírus é semelhante à do vírus da
encefalite japonesa e o risco de casos humanos nas próximas
semanas é muito alto", disse o professor associado Friedman.
“Espera-se que esse risco continue enquanto o número de
mosquitos permanecer elevado”.

Link: https://www.freepressjournal.in/bhopal/madhya-
pradesh-measles-outbreak-in-narsinghpur-district-113-
children-show-symptoms
Data da notícia: 24.01.23
Fonte: Free Press Journal

Índia: surto de sarampo no distrito de
Narsinghpur, 113 crianças apresentam
sintomas

Surto de sarampo foi relatado na vila de Chichali, no distrito de
Narsinghpur, onde cerca de 107 crianças de até 5 anos foram
encontradas apresentando sintomas da infecção altamente
contagiosa com erupções cutâneas, resfriado e febre. Seis das
crianças testaram positivo para o vírus, de acordo com
autoridades do departamento de saúde.

O diretor médico do bloco, Dr. Shipra Kaurav, disse que, de 113
crianças suspeitas, 6 foram consideradas positivas para MR
(ORI-Outbreak Response Immunization).
“Ao receber a denúncia de infecção, 3.671 domicílios foram
vistoriados. Das 1.999 crianças (na faixa etária dos 9 meses aos
5 anos) encontradas nestas aldeias, 1.737 crianças receberam
vacinas adicionais de MR, disse o responsável.
A situação está sob controle e estamos mantendo uma
vigilância apertada, disse o Dr. Santosh Shukla da Missão
Nacional de Saúde (NHM). “Nossa equipe visitou as aldeias e
fez o levantamento. Como as crianças estavam com febre e
erupções cutâneas, havia uma necessidade urgente de
aumentar sua imunidade e, por isso, fornecemos comprimidos
de vitaminas a elas, disse Shukla. A dose da vacina MR também
foi para protegê-los contra o sarampo.

Link:
https://www.southcoastregister.com.au/story/8061617/al
ert-as-new-mosquito-borne-virus-detected/
Data da notícia: 25.01.23
Fonte: South Coast Register

https://www.freepressjournal.in/bhopal/madhya-pradesh-measles-outbreak-in-narsinghpur-district-113-children-show-symptoms
https://www.southcoastregister.com.au/story/8061617/alert-as-new-mosquito-borne-virus-detected/
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Segundo a Fiocruz, a Mpox ainda é uma
ameaça para a saúde

Segundo dados da Fiocruz, até 24 de janeiro deste ano, a
doença atingiu 10.711 pessoas no país. Foram 11 óbitos no
total. Parece pouco se compararmos aos casos da covid-19 em
seu auge, mas os números preocupam os especialistas.
Somente no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas, da Fundação Fiocruz, confirmou 416 casos.

Desde o aparecimento do primeiro caso, os homens são a
maioria dos infectados: 87%. A faixa etária mais atingida é a dos
30 aos 39 anos. Dos casos confirmados, 97% tiveram relação
sexual um mês antes de aparecerem os sintomas da Mpox.
Cerca de 30% tinham sintomas somente em uma região do
corpo. Dos casos confirmados, 51% dos pacientes eram
portadores de HIV. Link: https://www.terra.com.br/byte/segundo-a-fiocruz-a-

mpox-ainda-e-uma-ameaca-para-a-saude-
entenda,11505509aa34caf8d5461b0e78af7141625e6uxd.ht
ml
Data da notícia: 26.01.23
Fonte: Terra
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Pará teve mais de 21 mil casos de malária
em 2022

O número de casos de malária cresceu no Pará nos últimos
meses. O ano passado fechou com 21.124 casos da doença
registrados, o que corresponde a 829 diagnósticos a mais que
em 2021 – um aumento de 4,08%, totalizando 21.953. Só em
janeiro deste ano, segundo a última contagem da Secretaria
de Estado de Saúde Pública (Sespa), feita até quarta (25), o
Pará já contava com 429 pacientes com malária.

Na avaliação do infectologista Lourival Marsola, do Hospital
Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), o aumento de
casos da doença pode ser um reflexo do desmatamento,
invasão de áreas onde há ocorrência da doença e circulação
de pessoas sem o diagnóstico e/ou o tratamento adequado,
sobretudo nas cidades. Link: https://www.oliberal.com/para/para-teve-mais-de-

21-mil-casos-de-malaria-em-2022-1.638479
Data da notícia: 27.01.23
Fonte: O liberal
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Secretaria de Estado da Saúde emite
alerta epidemiológico sobre Febre
Amarela

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
e a Divisão de Zoonoses, do Centro de Vigilância
Epidemiológica “Professor Alexandre Vranjac”, recebeu
comunicação da Secretaria de Estado da Saúde de Minas
sobre epizootia positiva para febre amarela no município de
Uberaba, em Minas Gerais.

A Secretaria de Estado da Saúde, emitiu no último dia
(18/01), alerta epidemiológico número 01/2023, a respeito
da febre amarela. O primeiro caso do Estado de São Paulo,
foi registrado no último dia (23/01), no município de Vargem
Grande do Sul. Trata-se de um adulto de 73 anos, não
vacinado, morador da zona rural.

Em Bragança Paulista, o último caso positivo registrado foi
em 2018. Com relação a cobertura vacinal de febre amarela,
80,56% crianças menores de 1 ano foram imunizadas em
2022.

Link: https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-
de-estado-da-saude-emite-alerta-epidemiologico-sobre-
febre-amarela
Data da notícia: 26.01.23
Fonte: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

https://www.braganca.sp.gov.br/noticias/secretaria-de-estado-da-saude-emite-alerta-epidemiologico-sobre-febre-amarela
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