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Notícias internacionais

Esforços em andamento para conter surto
de sarna nas prisões de Kisii – Quência

As autoridades nas prisões de Kisii estão lutando para conter o
surto de sarna que incomoda os presos do sexo masculino na
instalação. O oficial de saúde do condado de Kisii, que visitou
as instalações na terça-feira, disse que alguns dos presos
estão infectados.
Falando anonimamente, o policial descreveu a situação na
instalação como terrível, mas disse que esforços estão sendo
feitos para contê-la.
“Visitamos a instituição para avaliação e confirmamos que
existem vários casos que estão a ser monitorizados”, disse ao
Star. Ele disse que o congestionamento era um fator provável
na propagação da sarna.
"No entanto, não havia remédios imediatos disponíveis para
ajudar o pessoal médico postado lá a conter a praga", disse
ele.
O oficial de saúde disse que eles estão esperando por um
orçamento de emergência para ajudar na aquisição de
medicamentos para tratar os pacientes.
"Todas as drogas compradas inicialmente estavam vencidas e,
portanto, a necessidade de adquirir novas", disse o oficial.

Suécia: surto de Salmonella adoece 22,
leva à retirada de ovos frescos

Um surto de Salmonella Enteritidis envolvendo 22 pessoas de
onze regiões diferentes foi identificado e está sendo
investigado. Como vários dos doentes comeram pratos
contendo ovos crus dos lotes agora recolhidos, há fortes
razões para suspeitar de uma conexão com a descoberta
anterior de Salmonella no produtor de ovos. Os casos da
doença têm idades entre 7 e 90 anos (mediana = 40 anos),
doze dos casos são mulheres e as doenças ocorreram entre 7
de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023 (ver Figura 2023-
01-18).
Durante os últimos dez dias, foi relatado um número maior de
pessoas com infecção por salmonela do que o normal. Os
isolados de Salmonella desses casos de doença ainda não
foram tipados para determinar a cepa específica, mas como
vários declararam consumo de produtos com ovos crus de
lotes suspeitos de contaminação, existe o risco de que o
número de pessoas identificadas como infectadas no surto.

Link: https://outbreaknewstoday.com/sweden-
salmonella-outbreak-sickens-22-prompts-recall-of-fresh-
eggs-57982/
Data da notícia: 18.01.23
Fonte: Outbreak News Today

Link: https://www.the-star.co.ke/news/realtime/2023-
01-18-efforts-underway-to-contain-scabies-outbreak-at-
kisii-prisons-official/
Data da notícia: 18.01.23
Fonte: The Star
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Bolívia registra mais de 500 casos de
dengue nas primeiras 3 semanas de 2023

“A situação epidemiológica na Bolívia até 18 de janeiro, na
terceira semana, são 508 casos de dengue relatados por
laboratórios nos departamentos de Santa Cruz, Beni, norte de
La Paz, Tarija, Pando e Cochabamba”, disseram autoridades.
O Ministro da Saúde explicou que 319 casos foram notificados
em Santa Cruz, 154 em Beni, 17 em Tarija, 11 em La Paz, 6 em
Pando e 1 em Cochabamba, ele também observou que em
todos esses casos o acompanhamento é feito de acordo aos
canais endêmicos que permitem assumir as ações
correspondentes.
Da mesma forma, revelou que 5 pessoas morreram devido à
doença – 4 em Santa Cruz e 1 em Beni.

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/opas-alerta-
sobre-surtos-de-gripe-aviaria-em-dez-paises-das-
americas/
Data da notícia: 19.01.23
Fonte:CNN Brasil

Opas alerta sobre surtos de gripe aviária
em dez países das Américas

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) emitiu um
alerta em resposta à crescente detecção de surtos de gripe
aviária em aves em dez países da região das Américas, e à
recente confirmação do primeiro caso de infecção humana de
gripe aviária A (H5) na América do Sul.
Em um alerta epidemiológico emitido na quarta-feira (18), a
Opas enfatizou a importância do controle da infecção em aves
como a principal medida para reduzir o risco para humanos e
recomendou que os países reforcem a vigilância da gripe
sazonal e zoonótica nas populações animais e humanas.
A organização também reiterou suas diretrizes sobre
diagnóstico precoce de laboratório em amostras e a respectiva
investigação de casos e contatos, e recomendou que estas e
outras ações de vigilância, prevenção e controle sejam
realizadas em coordenação entre os setores de saúde,
agricultura e meio ambiente.

Link: https://outbreaknewstoday.com/bolivia-reports-
more-than-500-dengue-cases-in-first-3-weeks-of-2023/
Data da notícia: 19.01.23
Fonte: Outbreak News Today
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Cientistas descrevem maior surto do fungo
Candida auris no Brasil

Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) descreveram o
terceiro e maior surto causado pelo fungo Candida auris no
Brasil. Os nove casos foram registrados em um hospital de
Recife, em Pernambuco, entre novembro de 2021 e fevereiro
de 2022. Os achados serão publicados na revista científica
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.
As infecções por C. auris têm surgido em todo o mundo, muitas
vezes com alta morbidade e mortalidade associadas. Os
pesquisadores destacam que a disponibilização de
metodologias rápidas e com identificação precisa é necessária
para a implementação de medidas adequadas de prevenção e
controle.
No estudo, os especialistas relatam como a identificação
oportuna do tipo de fungo permitiu a rápida detecção dos
casos. Ao todo, nove pessoas foram diagnosticados com C.
auris. Entre os pacientes, estavam sete homens e duas
mulheres, com idades variando entre 22 e 70 anos. O primeiro
paciente foi hospitalizado em novembro de 2021, já os cinco
últimos deram entrada na unidade em fevereiro de 2022.

Link:  https://www.cnnbrasil.com.br/saude/cientistas-
descrevem-maior-surto-do-fungo-candida-auris-no-brasil/
Data da notícia: 19.01.23
Fonte: CNN Brasil
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Manaus apresenta redução de 70% no
número de casos confirmados de dengue

Na contramão do cenário nacional, que registrou aumento
nos índices da dengue em 2022, o município de Manaus
apresentou redução de 70% no número de casos
confirmados da doença no ano passado. O controle da
dengue na capital amazonense é resultado de uma série de
ações executadas pela Prefeitura de Manaus ao longo do
ano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).
Dados da Semsa apontam que 3.808 casos de dengue foram
confirmados em 2021, número que caiu para 1.153 em 2022.
Em relação aos casos notificados, a redução foi de 64% no
mesmo período, diminuindo de 5.780 para 2.092.
“A principal forma de combater a dengue é impedir a
proliferação do seu vetor, o mosquito Aedes aegypti, e por
isso a secretaria reforçou todas as suas ações educativas,
para que a responsabilidade seja compartilhada entre todos
os nossos cidadãos. É fundamental que as pessoas não
deixem água parada, e ao sentirem os primeiros sintomas da
doença, procurem nossas unidades básicas para que seja
feito o diagnóstico precoce”, orienta a secretária municipal
de Saúde, Shádia Fraxe.

Link: https://www.manaus.am.gov.br/noticia/em-um-ano-
manaus-apresenta-reducao-de-70-no-numero-de-casos-
confirmados-de-dengue/
Data da notícia: 17.01.23
Fonte: Prefeitura de Manus
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Período de chuvas já matou 20 pessoas e
deixou 776 desabrigados em São Paulo

O período de chuvas já matou 20 pessoas, deixou dois
desaparecidos, três feridos, 776 desabrigados e 4.391
desalojados (moradores que deixaram suas casas
temporariamente), no estado de São Paulo.
Foram registradas 120 ocorrências em cidades paulistas
entre 1/12/22 a 18/1/23, um período de 49 dias, segundo
levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências
(CGE). Aparecida e Socorro continuam em alerta e outros
166 municípios em observação. Durante essa temporada de
chuvas, 22 cidades chegaram a decretar situação de
emergência.
o CGE emitiu um novo alerta para o estado de São Paulo. Até
sexta-feira (20/1) estão previstas chuvas intensas em todo o
território paulista, com acumulados variando entre 70mm a
150mm dependendo da região.
O Governo paulista destinou de R$ 11 milhões para obras de
recuperação e prevê liberar mais R$ 14 milhões. A Defesa
Civil do Estado distribuiu mais de 23 toneladas de materiais,
que custaram R$ 444 mil, para ajudar as pessoas atingidas
pelos temporais.

Link: https://www.metropoles.com/sao-paulo/chuvas-ja-
causam-16-mortes-em-sp-oito-cidades-decretaram-
emergencia
Data da notícia: 19.01.23
Fonte: Metrópoles
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