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Notícias Internacionais

Sucesso da Inglaterra na Copa do Mundo
pode aumentar infecções por Covid,
alertam cientistas.

O progresso da Inglaterra na Copa do Mundo pode aumentar o
número de casos de Covid em todo o país neste inverno,
alertaram os cientistas. Pesquisadores dizem que reuniões em
massa em bares e em casas onde amigos e parentes se reúnem
para assistir a equipe competir no Catar podem levar a um
aumento de infecções.
Eles apontam o efeito que a competição Euro 2020 teve . “Foi
um evento muito maior em termos de mistura de pessoas e
disseminação do vírus do que as comemorações do Natal
daquele ano”, disse o professor Christophe Fraser,
epidemiologista da Universidade de Oxford. “Isso sugere que
um fator chave para influenciar as taxas de infecção neste ano
será o desempenho da Inglaterra durante a Copa do Mundo”.
As pessoas que vão a grandes reuniões para assistir aos jogos -
incluindo o jogo da Inglaterra contra o Senegal no domingo à
noite - e depois planejam visitar um parente idoso ou
imunocomprometido devem ter o cuidado de fazer um teste de
fluxo lateral antes, aconselhou. Eles também devem aceitar
todas as ofertas de vacina.

Pequim e Shenzhen afrouxam mais
restrições contra a covid-19.

Moradores de Pequim comemoraram neste sábado (3) a
retirada de cabines de testes para covid-19, enquanto
Shenzhen disse que não exigiria mais resultados de testes
para as pessoas se locomoverem para trabalhar, com a China
afrouxando cada vez mais as suas restrições contra o vírus.
Embora os casos diários estejam próximos dos patamares
mais altos registrados até agora, algumas cidades estão
adotando medidas para aliviar exigências de testes de Covid-
19 e regras de quarentena.
A China busca tornar sua política de Covid zero mais
direcionada, em meio a uma aguda
desaceleração econômica e frustração do público que se
transformou em agitação popular.
A cidade de Shenzhen, ao sul, anunciou que não exigiria mais
que as pessoas apresentassem um teste negativo de Covid-19
para usar o transporte público ou entrar em parques,
seguindo uma medida similar de Chengdu e Tianjin.

Link:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/20
22-12/pequim-e-shenzhen-afrouxam-mais-restricoes-
contra-covid-19

Data da notícia: 03.12.22
Fonte: Agência Brasil

Link:
https://www.theguardian.com/science/2022/dec/04/eng
land-world-cup-success-could-drive-up-covid-infections-
scientists-warn

Data da notícia: 04.12.22
Fonte: The Guardian
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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.
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"Tríplice epidemia" atinge os Estados
Unidos: quase 20 mil pessoas foram
internadas por gripe na semana passada, e
44 estados estão com altos índices de
doenças respiratórias

Sob o triplo impacto do COVID-19, influenza e RSV, as doenças
respiratórias estão aumentando nos Estados Unidos. As coisas
estão piorando nesta temporada de gripe. De acordo com um
relatório divulgado pelos Centros de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC) dos EUA na sexta-feira, quase 20.000 pessoas
foram hospitalizadas devido à gripe nos Estados Unidos na
semana passada (a semana encerrada em 26 de novembro),
quase o dobro do número da semana anterior .

O CDC estima que pelo menos 8,7 milhões de pessoas ficaram
doentes, 78.000 foram hospitalizadas e 4.500 morreram até
agora este ano. O relatório do CDC também mostra que 44
estados nos Estados Unidos estão enfrentando altos níveis de
doenças respiratórias .

Link:
https://finance.sina.com.cn/money/forex/forexinfo/202
2-12-04/doc-imqmmthc6986405.shtml

Data da notícia: 04.12.22
Fonte: Finance

OMS: 90% da população mundial tem
anticorpos, mas a epidemia ainda não
acabou.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou nesta sexta-
feira que 90 por cento da população mundial agora tem algum
nível de resistência ao novo coronavírus, mas isso não é
suficiente para declarar encerrada a fase de emergência do
surto.

A Agência Central de Notícias de Taiwan citou a Agence
France-Presse relatando que o diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, disse que a prevenção negligente da
epidemia deu à nova cepa mutante uma oportunidade de
substituir o Omicron, mundialmente popular. “A OMS estima
que pelo menos 90% da população mundial agora tem algum
grau de imunidade ao vírus SARS-CoV-2 devido a exposição ou
vacinação anterior”, disse Tedros.

"Está cada vez mais perto de poder dizer 'a fase de
emergência deste surto acabou', mas ainda não chegou lá",
disse ele à mídia.

Link:
https://www.orientaldaily.com.my/news/international/20
22/12/03/531170

Data da notícia: 03.12.22
Fonte: Oriental Daily

https://finance.sina.com.cn/money/forex/forexinfo/2022-12-04/doc-imqmmthc6986405.shtml
https://www.orientaldaily.com.my/news/international/2022/12/03/531170
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Rondônia - Estratégias de diagnóstico e
treinamento para prevenção contra a
malária são discutidas entre técnicos de
saúde da Agência Estadual de Vigilância
em Saúde.

Mesmo diante dos desafios enfrentados pela pandemia da
covid-19, é importante continuar avançando na redução do
número de casos de malária rumo à eliminação, de maneira a
reduzir inequidades, minimizar um problema de saúde pública
e melhorar a qualidade de vida da população sob risco da
doença. A estruturação do enfrentamento à doença em planos
locais estratégicos e específicos é imprescindível para alcançar
o objetivo da eliminação.

A malária foi a principal pauta discutida entre técnicos de saúde
da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, durante
uma reunião de avaliação, em que foram abordadas as
“Estratégias de diagnóstico e tratamento”, com base no Plano
Nacional de Eliminação da Malária, lançado pelo Ministério da
Saúde do Governo Federal.

Link:
https://rondonia.ro.gov.br/estrategias-de-diagnostico-e-
treinamento-para-prevencao-contra-a-malaria-sao-
discutidas-entre-tecnicos-de-saude-da-agevisa/

Data da notícia: 03.12.22
Fonte: Governo do Estado de Rondônia
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Teresina está entre as 10 cidades do país
com mais casos de dengue e chikungunya

Teresina está entre as 10 cidades que mais registraram casos
de dengue entre janeiro e novembro de 2022. O
levantamento foi feito pela Secretaria de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde e divulgado em um boletim
epidemiológico na sexta-feira (03).

Segundo o Ministério da Saúde, Teresina registrou 14.3 mil
casos de dengue entre os dias 2 de janeiro e 26 de novembro
deste ano. A capital ficou atrás de outras cidades como
Brasília (BRA), que teve pelo menos 66 mil casos no mesmo
período e Fortaleza (CE) que contabilizou 19 mil casos.

Ainda de acordo com os dados do Ministério da Saúde,
Teresina teve pelo menos um caso de dengue para cada
parcela de 100 mil habitantes da cidade.

Conforme o último boletim da Fundação Municipal de Saúde
(FMS) divulgado no dia 25 de novembro, Teresina registrou
11 mortes em decorrência da Dengue.

Link:
https://cidadeverde.com/noticias/382371/teresina-esta-
entre-as-10-cidades-do-pais-com-mais-casos-de-dengue-e-
chikungunya

Data da notícia: 03.12.22
Fonte: Cidade Verde
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Após surto de Covid, principal hospital
de Dourados suspende visitas por tempo
indeterminado.

Após surto de Covid-19 no Hospital da Vida, em Dourados
(MS), as visitas estão suspensas por tempo indeterminado na
instituição. A nota contendo as informações da decisão
foram enviadas à Vigilância em Saúde da secretaria estadual
de Saúde (SES) neste sábado (3).

Segundo informações apuradas pelo g1, o surto foi na
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com cinco casos, e
na enfermaria, com quatro positivados para Covid. Após os
novos positivos para o vírus, a decisão drástica foi
necessária. Nesta semana, oito funcionários foram afastados
por causa da infecção.

O surto foi no início desta semana e no dia 30 a diretoria
decidiu suspender as visitas e isolou os pacientes para evitar
que o vírus se espalhasse mais pelo hospital.

Link:
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-
sul/noticia/2022/12/03/apos-surto-de-covid-principal-
hospital-de-dourados-suspende-visitas-por-tempo-
indeterminado.ghtml

Data da notícia: 03.12.22
Fonte: G1
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Minas registra mais de 500 casos de
Monkeypox.

Minas Gerais chegou aos 575 casos de Monkeypox. Os dados
foram divulgados nesta sexta-feira,02, pela Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MG).

Segundo o boletim epidemiológico, outros 1.937 casos foram
descartados e há 281 casos suspeitos da doença.

Até o momento, em Minas Gerais foram registradas três
mortes pela doença. O primeiro caso era de um paciente de
41 anos que morava em Belo Horizonte. A segunda morte foi
de um homem de 21 anos que morava em Pouso Alegre. A
terceira morte era de um homem de 33 anos que morava
em Divinópolis, mas estava internado em Belo Horizonte e
faleceu no dia 22 de outubro.

A Secretaria esclarece que, em conformidade à Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), não menciona qualquer
informação individualizada que diga respeito à privacidade
dos pacientes.

O Boletim da Monkeypox é publicado de segunda a sexta-
feira. Os dados podem ser acessados em
www.saude.mg.gov.br/monkeypox.

Link:
https://www.ondapocos.com.br/minas-registra-mais-de-
500-casos-de-monkeypox/https://g1.globo.com/ms/mato-
grosso-do-sul/noticia/2022/12/03/apos-surto-de-covid-
principal-hospital-de-dourados-suspende-visitas-por-tempo-
indeterminado.ghtml

Data da notícia: 03.12.22
Fonte: Onda Poços

https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2022/12/03/apos-surto-de-covid-principal-hospital-de-dourados-suspende-visitas-por-tempo-indeterminado.ghtml
https://www.ondapocos.com.br/minas-registra-mais-de-500-casos-de-monkeypox/https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2022/12/03/apos-surto-de-covid-principal-hospital-de-dourados-suspende-visitas-por-tempo-indeterminado.ghtml
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Brasil registra queda de infecções por
HIV, mas casos aumentam entre jovens.

O número de casos de infecções por HIV teve queda no
Brasil entre 2019 e 2021 após vários anos de alta —até junho
de 2022, foram 16.703 notificações e, no ano passado,
40.880. Esses dados fazem parte do Boletim Epidemiológico
de HIV/Aids 2022, divulgado na quinta-feira (1º) pelo
Ministério da Saúde. O recuo no período citado foi de 11,1%,
com maior percentual nas regiões Sul (15,4%) e Sudeste
(15,3%). Separando por estados, o decréscimo ocorreu em
21, variando de 29% no Rio Grande do Norte a 3,4% no
Amazonas. Houve alta em apenas cinco localidades: Acre
(34,5%), Pará (15,5%), Maranhão (7%), Sergipe (6,2%) e
Tocantins (5,7%).

“Essa tendência de queda nos casos de HIV foi puxada em
grande parte pela região Sudeste, em especial por São Paulo,
que nos últimos anos registrou diminuição de quase 40%”,
afirma Rico Vasconcelos, infectologista, colunista de
VivaBem e clínico geral que trabalha com pesquisas clínicas
no campo de prevenção de HIV e outras ISTs (infecções
sexualmente transmissíveis) na FM-USP (Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo).

Link:
https://agenciaaids.com.br/noticia/brasil-registra-queda-
de-infeccoes-por-hiv-mas-casos-aumentam-entre-jovens/

Data da notícia: 03.12.22
Fonte: Agência de Notícias da AIDS
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Notícias Locais

Pesquisadores da UPE lideram estudo
sobre impactos do Zika vírus na gravidez.

Uma colaboração nacional, liderada por pesquisadores da
Universidade de Pernambuco Fiocruz e de outras 24
instituições do Brasil agrupadas no Consórcio Brasileiro de
Coortes relacionadas ao vírus Zika, tem a pesquisa mais
robusta e com maior número de crianças nascidas de
gestantes infectadas pelo vírus Zika publicado até o
momento.
A necessidade dessa avaliação surgiu após uma epidemia de
microcefalia no Brasil em 2015, mas as amostras pequenas, a
alta variabilidade entre as estimativas e a limitação dos
dados de vigilância limitavam a confiabilidade da estimativa
do risco das manifestações dos principais sinais que
envolvem deficiências neurológicas funcionais,
anormalidades de neuroimagem, alterações auditivas e
visuais e microcefalia. As disfunções aparecem mais
frequentemente de forma isolada do que em combinação,
com menos de 0,1% das crianças expostas apresentando
duas delas simultaneamente.

Link:
https://www.cbnrecife.com/artigo/pesquisadores-da-upe-
lideram-estudo-sobre-impactos-do-zika-virus-na-gravidez

Data da notícia: 03.12.22
Fonte: CBN Recife
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Recife,  04 de dezembro de 2022

EXPEDIENTE

Governador

Paulo Henrique Saraiva Câmara

Vice-governadora

Luciana Barbosa de Oliveira Santos

Secretário de Saúde

André Longo Araújo de Melo

Secretária Executiva de Vigilância em Saúde

Patrícia Ismael de Carvalho

Núcleo de Vigilância e Resposta às emergências em Saúde pública

George Dimech

Coordenadora do Cievs

Marcela Pereira Salazar

Responsável pela elaboração

Renata Rosal

Colaboração

Camila Dias, Isabela Nájela, Isabelly Aquino e Priscilla Muniz.

Capa e projeto gráfico

Rafael Azevedo de Oliveira


