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Notícias internacionais

Hong Kong confirma caso humano de
gripe aviária.

Esta semana, o Centro de Proteção à Saúde (CHP) de Hong
Kong do Departamento de Saúde anunciou que está
“monitorando de perto” um caso humano de gripe aviária A
(H5N6).
O caso foi confirmado em um homem de 54 anos, que se
tornou sintomático em 2 de novembro de 2022, e foi
internado para tratamento em 5 de novembro de 2022. O
homem residia em Changsha, Hunan (China continental), e
estava em estado crítico. na época em que foi internado.
Embora este homem seja o único caso relatado de gripe
aviária humana, ainda é notável para fins de controle de
infecção. De fato, de acordo com um porta-voz do CHP, “todas
as novas infecções por influenza A, incluindo o H5N6, são
doenças infecciosas de notificação obrigatória em Hong
Kong”. Desde 2014, apenas 82 casos humanos de gripe aviária
foram relatados pelas autoridades de saúde da China
continental.

OMS declara surto de ebola em Uganda
encerrado.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de
ebola em Uganda encerrado nesta quarta-feira (11) após
quase quatro meses desde que o primeiro caso foi detectado
no país, no distrito de Mubende em 20 de setembro do ano
passado. Causada pela variante do Sudão do vírus, que ainda
não pode ser prevenida por vacinas, a onda da doença foi a
pior em duas décadas registrada na nação africana.
Esse foi o quinto surto do ebola já detectado no país
provocado pela variante do Sudão, o anterior tendo sido
registrado há uma década. No total, foram mais de 100 casos
informados pelas autoridades de saúde com 55 óbitos, uma
taxa de letalidade que, segundo a OMS, foi de 47%. Mais de 4
mil pessoas foram monitoradas por terem relatado contado
com um infectado.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/oms-declara-
surto-de-ebola-em-uganda-encerrado/253706/
Data da notícia: 10.01.23
Fonte: Folha de Pernambuco

Link:
https://www.contagionlive.com/view/hong-kong-
confirms-human-case-of-avian-flu
Data da notícia: 10.01.23
Fonte: Contágio Live
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ÍNDIA - 2 crianças morrem devido a
suspeita de sarampo no distrito de
Bhojpur.

ARA: Duas crianças de uma aldeia de Mahadalit morreram
devido a suspeita de sarampo em Bhojpur distrito na semana
passada, enquanto pelo menos sete outras estavam em
tratamento em Ara Sadar Hospital na terça-feira.
O diretor-executivo da sociedade estadual de saúde, Sanjay
Kumar Singh, disse que ambas as mortes foram casos suspeitos
de sarampo. Singh disse que uma equipe médica acampou lá e
foi administração de crianças com uma dose adicional de
vacinas contra sarampo-rubéola.
Três crianças foram internadas no hospital Sadar na terça-feira,
enquanto outras quatro foram levado para lá na segunda-feira
após suspeita de surto de sarampo na vila de Nagri sob Bloco
Charpokhari do distrito de Bhojpur.

Link:
https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/2-kids-
die-due-to-suspected-measles-in-bhojpur-
district/articleshow/96897364.cms?from=mdr
Data da notícia: 11.01.23
Fonte: The Times of Índia

MÉXICO - Irmãos de 7 e 8 anos morrem
após contraírem raiva por mordida de
morcego.

Um menino de oito anos morreu no sábado, 7, após sofrer um
ataque de um morcego. O animal também mordeu o irmão de
sete anos que morreu em dezembro. Os menores estavam
dormindo quando o morcego atacou e contaminou as crianças
com raiva. O caso foi registrado em Oaxaca, no México. As
informações são do Infobae.
De acordo com a mídia mexicana, o outro irmão morreu no dia
28 de dezembro de 2022. A irmã de 2 anos também teve
contato com o animal, mas recebeu alta no dia 30 de dezembro
pois o teste para raiva deu negativo.
As autoridades de saúde confirmaram, a 2 de janeiro, que o
menino morreu do vírus da raiva, nomeadamente na sua
variante V3 do morcego hematofágico, ou seja, um morcego
que se alimenta do sangue dos mamíferos.

Link:
https://www.gazetanews.com/noticias/mundo/2023/01
/460078-irmaos-de-7-e-8-anos-morrem-apos-
contrairem-raiva-por-mordida-de-morcego.html
Data da notícia: 10.01.23
Fonte: Gazeta Brazilian News
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Covid-19: Média de mortes fica em 114 e é
a menor em quase um mês.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 82 mortes causadas
pela covid-19, com a média móvel de óbitos em 114. Essa é o
menor indicador desde 14 de dezembro de 2022, quando
esteve também em 114.
A média móvel é calculada a partir da média de ocorrências dos
últimos sete dias. O indicador é considerado por especialistas
como a forma mais eficaz de medir a evolução da doença.
Hoje a variação na média móvel de mortes é de -34% em
comparação com 14 dias atrás e, em razão disso, apresenta
queda. Duas regiões do país apresentam queda na média móvel
de mortes: Nordeste (-58%) e Sudeste (-44%). Três regiões
registram alta: Centro-Oeste (67%), Norte (52%) e Sul (24%).

Link:
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2023/01/10/covid-19-coronavirus-casos-
mortes-10-de-janeiro.htm
Data da notícia: 10.01.23
Fonte: UOL
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RIO DE JANEIRO - Chuva provoca
deslizamentos de terra, transbordamento
de rio e deixa famílias desalojadas em
Cordeiro.

Cidades da Região Serrana do Rio foram atingidas por fortes
chuvas na noite desta segunda-feira (09). Em Cordeiro,
segundo o secretário de Defesa Civil Ailton Taveira, o
temporal provocou o transbordamento do Rio Macuco no
bairro Santo Antônio, alagamentos em outros pontos da
cidade e deslizamentos de terra.
Nas últimas 24 horas, a estação do Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)
instalada no bairro Retiro Poético registrou um acumulado de
92.55 milímetros de chuva, sendo que o maior volume caiu
na noite desta segunda.
Foram registrados deslizamentos nos bairros Alto do Retiro,
Jardim de Alah e Lavrinhas. Três famílias precisaram sair de
suas casas e estão desalojadas. Elas foram levadas para uma
escola.

Link: 
https://sfnoticias.com.br/temporal-provoca-deslizamentos-
de-terra-transbordamento-de-rio-e-deixa-familias-
desalojadas-em-cordeiro
Data da notícia: 10.01.23
Fonte: SFn Notícias
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Anvisa analisa pedido para registro de
vacina contra a dengue.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realiza
nesta terça-feira (10) uma reunião com a farmacêutica
japonesa Takeda, responsável pelo desenvolvimento da
primeira vacina contra a dengue do país.
A Qdenga recebeu o registro de uso da União Europeia no
começo de dezembro para crianças a partir de 4 anos e
protege contra qualquer um dos 4 sorotipos do vírus da
dengue. O imunizante é aplicado em duas doses com
intervalo de três meses, e pode ser usado tanto em pessoas
que já tiveram a doença como nas que não tiveram. A
primeira vacina do mundo contra a dengue, aprovada em
2015, só pode ser usada em pessoas que já foram
contaminadas.
Segundo dados do laboratório, a vacina QDenga demonstrou
eficácia de 80% na prevenção da febre causada pela dengue
em crianças e adolescentes nos 12 meses que se seguiram à
segunda dose. O principal estudo foi feito em oito países da
América Latina e da região Ásia-Pacífico, com cerca de
20.000 crianças e adolescentes. O imunizante também
reduziu em 90% os casos de hospitalização.

Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/saude/
2023/01/anvisa-analisa-pedido-para-registro-de-vacina-
contra-a-dengue.html
Data da notícia: 10.01.23
Fonte: Diário de Pernambuco
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MINAS GERAIS - Deslizamento soterra e
mata casal de idosos no Sul de Minas.

Um casal de idosos, de 66 e 70 anos, morreu soterrado, na
madrugada desta terça-feira (10/01), após um barranco
desabar em cima da residência deles, na zona rural de
Caldas, no Sul de Minas.
As vítimas foram retiradas dos escombros pelos próprios
vizinhos. O deslizamento atingiu apenas o quarto do casal.
Com o casal, sobe para 20 o número de mortos em
decorrência das chuvas em Minas Gerais, conforme balanço
da Defesa Civil estadual.
As mortes aconteceram nas cidades de Piraúba, Bom Jesus
do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim,
Presidente Bernardes, Governador Valadares, Antônio Dias,
Grão Mongol, Resende Costa, Caratinga e Barbacena.

Link:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2023/01/10/in
terna_gerais,1442947/deslizamento-soterra-e-mata-casal-
de-idosos-no-sul-de-minas.shtml
Data da notícia: 10.01.23
Fonte: Estado de Minas Gerais
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AM registra menor número de casos de
malária dos últimos quatro anos, aponta
FVS.

O Amazonas encerrou o ano de 2022 com a notificação de
50.514 casos de malária. O dado representa uma redução de
17,4% em relação a 2021, quando 61.166 casos foram
registrados, e é o menor número de casos da doença nos
últimos quatro anos.
Segundo a Fundação, foram registrados 58.907 casos em
2020, 65.304 casos em 2019 e 73.411 casos em 2018 da
doença.
A gerente de Doenças de Transmissão Vetorial de Malária da
FVS-RCP, Myrna Barata, destacou que a malária é uma das
principais doenças endêmicas no estado.
“O Amazonas tem um trabalho fortalecido no combate à
malária, em conjunto com todas as secretarias municipais de
saúde, com o objetivo de eliminar a doença no estado”,
informou.

Link:
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2023/01/10/
am-registra-menor-numero-de-casos-de-malaria-dos-
ultimos-quatro-anos-aponta-fvs.ghtml
Data da notícia: 10.01.23
Fonte: G1 - Amazonas
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