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Notícias internacionais

Cientistas encontram o provável culpado 
por trás do misterioso surto de hepatite 
infantil

Os cientistas identificaram hoje um vírus geralmente inofensivo
como o principal culpado pela doença hepática incomum, que
adoeceu 200 jovens no Reino Unido e deixou uma dúzia
precisando de transplantes.Dois estudos separados concluíram
que o vírus adeno-associado 2 (AAV2) parece desempenhar um
'papel significativo'.O vírus, que normalmente não causa
nenhuma doença, infecta a maioria dos britânicos aos 10 anos.
Mas o AAV2 não pode se replicar sem um patógeno 'auxiliar',
como um adenovírus - que geralmente causa apenas sintomas
semelhantes ao resfriado. Os adenovírus surgiram de acordo
com o cluster da hepatite, que os especialistas acreditam ser
porque as crianças tinham uma imunidade mais fraca ao
retornar aos níveis pré-pandêmicos de mistura.
Portanto, uma equipe de acadêmicos apoiada pela Agência de
Segurança da Saúde do Reino Unido acredita que a infecção
dupla com esses dois vírus pode oferecer a melhor explicação
para o surto.

17 casos de hantavírus no Panamá

O Ministério da Saúde registrou 17 casos confirmados de
hantavírus, incluindo uma morte. O relatório diz que a província
de Los Santos tem a maior taxa de casos confirmados (13). A
Organização Pan-Americana da Saúde detalhou que a síndrome
cardiopulmonar por hantavírus é transmitida pela inalação de
saliva e urina de roedores infectados. Os sintomas incluem fadiga,
febre, dores musculares, dores de cabeça, tonturas, calafrios,
náuseas, vômitos, diarréia e dor abdominal. Quatro a 10 dias após
a fase inicial da doença, os sintomas incluem tosse e dispneia
intensa, necessitando de cuidados intensivos, podendo levar à
morte.

Link: https://menafn.com/1104582233/17-Cases-
Of-Hantavirus-In-Panama
Data da notícia: 24.07.22
Fonte: Menafn

Link: https://www.dailymail.co.uk/health/article-
11045861/Scientists-culprit-child-hepatitis-outbreak-
Combination-two-usually-harmless-viruses.html
Data da notícia: 25.07.22
Fonte: Mail online
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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.

https://www.myjoyonline.com/malaria-still-a-major-cause-of-death-in-ghana-ngo/?myjo
https://www.myjoyonline.com/malaria-still-a-major-cause-of-death-in-ghana-ngo/?myjo
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Vacinação em massa contra febre amarela 
lançada em Isiolo/ África

Isso segue um surto da doença em partes de Isiolo em março deste 
ano, com 71 casos relatados e sete mortes até agora.
Falando na cidade de Isiolo no sábado durante o lançamento da 
campanha, o Diretor Geral Interino da Saúde, Dr. Patrick Amoth, 
disse que a campanha de vacinação em massa atingirá todas as 
pessoas com idades entre 9 meses e 60 anos, mesmo quando ele 
pediu aos moradores das áreas visadas que aproveitem a 
campanha de vacinação gratuita e imunize-se.
Ele disse que todos os três subcondados de Isiolo relataram casos 
de febre amarela, sendo Merti e Garbatulla os mais afetados.
O Dr. Amoth garantiu aos membros do público a segurança da 
vacina contra a febre amarela, pedindo-lhes que dissipassem 
quaisquer rumores de que a vacina poderia prejudicá-los de 
alguma forma.Ele observou que uma única dose da vacina é 
suficiente para conferir imunidade sustentada e proteção ao longo 
da vida contra a doença.

Link: https://www.kbc.co.ke/mass-vaccination-
against-yellow-fever-launched-in-isiolo/
Data da notícia: 24.07.22
Fonte: KBC
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Países da América Latina onde há casos 
confirmados de varíola

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata mais de 16.500
casos de varíola em 74 países ao redor do mundo. Na América
Latina, foram relatados casos em pelo menos 10 países, além
de vários casos nos Estados Unidos e Canadá.
Em 23 de julho, a OMS declarou a varíola dos macacos uma
emergência de saúde pública de interesse internacional .
A OMS define uma emergência de saúde pública de interesse

internacional, ou PHEIC, como "um evento extraordinário" que
constitui um "risco de saúde pública para outros estados por
meio da disseminação internacional de doenças" e
"potencialmente requer uma resposta internacional
coordenada". Países: México: 52; Costa Rica: 1;Panamá:
1;Colômbia: 10; Venezuela: 1; Equador: 2;Peru: 143;Brasil:
592;Chile: 20; Argentina 18.

Link: https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/los-
pa-c3-adses-de-am-c3-a9rica-latina-donde-hay-casos-
confirmados-de-viruela-del-mono/ar-AAYowOH
Data da notícia: 23.07.22
Fonte: CNN Espanhol

https://www.iheartradio.ca/ctv-news-content/cases-of-hand-foot-and-mouth-disease-increasing-in-regina-daycares-sha-1.18212012
https://www.iheartradio.ca/ctv-news-content/cases-of-hand-foot-and-mouth-disease-increasing-in-regina-daycares-sha-1.18212012
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Terceiro caso de morcego contaminado por 
raiva é confirmado em Sorocaba

O terceiro caso deste ano de morcego contaminado por raiva foi
confirmado, em Sorocaba (SP). O resultado do exame foi divulgado
nesta segunda-feira (18).
Segundo a Secretaria de Saúde de Sorocaba, o animal foi capturado
no mês de junho no Jardim Paulistano. Os outros casos
confirmados foram de animais capturados no Jardim Eltonville, em
janeiro, e outro capturado em maio na Vila Zacarias.
Equipes de zoonoses fazem monitoramento das áreas. Até o
momento, nenhum caso foi registrado em animais domésticos ou
em humanos.

Link: https://sorocaba.temmais.com/noticias/terceiro-
caso-de-morcego-contaminado-por-raiva-e-
confirmado-em-sorocaba/
Data da notícia: 18.07.22
Fonte: Sorocaba
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Estado de SP tem 538 casos de monkeypox e 
governo estadual avalia compra de vacinas 
contra varíola dos macacos

Após os casos de monkeypox, a varíola dos macacos, explodirem 
no estado de São Paulo, o governo do estado passou a estudar a 
compra de vacinas. Neste sábado, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou que a doença representa uma emergência global.
O estado confirmou 538 casos da doença até a tarde deste sábado 
(23). A grande maioria ocorreu na cidade de São Paulo: são 442 
registros só na capital. Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde 
registrou 696 casos, ou seja, o estado tem atualmente 77% dos 
registros da doença no país. Na última quinta (21) o secretário de 
Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, David Uip, disse 
que o governador, Rodrigo Garcia (PSDB), já orientou a compra de 
vacinas por parte do estado.

Link: https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2022/07/23/estado-de-sp-tem-538-
casos-de-monkeypox-e-governo-estadual-avalia-
compra-de-vacinas-contra-variola-dos-macacos.ghtml
Data da notícia: 23.07.22
Fonte: G1
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https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/07/13/saude-confirma-266-casos-de-variola-dos-macacos-no-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/07/13/saude-confirma-266-casos-de-variola-dos-macacos-no-brasil.htm
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