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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.

Notícias internacionais
Gana declara fim do surto de vírus de
Marburg - OMS
Gana declarou na sexta-feira o fim do surto da doença do vírus
Marburg, uma febre hemorrágica quase tão mortal quanto o
Ebola, dois meses depois de registrar três casos, dois deles
fatais, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS).
"O Ministério da Saúde de Gana declarou o fim da epidemia
depois que nenhum caso foi registrado por 42 dias", anunciou a
OMS em comunicado.
"Embora o país não tenha experiência com o vírus, a resposta
de Gana foi rápida e robusta", disse Matshidiso Moeti, diretor
regional da OMS para a África, segundo o comunicado.
Esta foi a primeira vez que a febre hemorrágica foi detectada
em Gana, que confirmou um total de três casos, dois deles
fatais, no surto, que foi declarado em 7 de julho.
Surtos e casos esporádicos já haviam sido relatados em outros
lugares da África, incluindo Angola, Quênia, Uganda, África do
Sul e República Democrática do Congo.

Link: https://www.africanews.com/2022/09/16/ghanadeclares-end-of-marburg-virus-outbreak-who/
Data da notícia: 16.09.22
Fonte: AfricaNews

Surto de gripe aviária detectado na
colônia de pinguins da Cidade do
Cabo em Boulders, na África do Sul
Autoridades ambientais sul-africanas confirmaram quatro
novas infecções e outros sete casos suspeitos em um novo
surto de gripe aviária na colônia de pinguins de Boulders, na
Cidade do Cabo, uma atração turística popular e um
importante local de reprodução, disseram autoridades no dia
16 de setembro. Sexta-feira.
Autoridades municipais e provinciais disseram que a cepa de
gripe aviária altamente patogênica é semelhante à detectada
em várias aves marinhas selvagens, incluindo cormorões-docabo e andorinhas-do-mar, desde maio do ano passado, após
um surto semelhante em 2018 ter matado centenas de
pinguins e outras aves ameaçadas de extinção.

Link:
https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/rabiesinfection-confirmed-in-stray-dog-that-attacked-7-inkottayam-1.7884170
Data da notícia: 19.09.22
Fonte: Notícias agrícolas
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Uganda declara surto de Ebola após
confirmação de um caso da doença
Autoridades de saúde de Uganda declararam um surto de
Ebola nesta terça-feira (20), após a confirmação de um caso no
distrito de Mubende, na região central do país.
O Uganda Virus Research Institute confirmou o caso após os
testes de uma amostra coletada de um homem de 24 anos. O
procedimento segue uma investigação em andamento da
equipe Nacional de Resposta Rápida de seis mortes suspeitas
que ocorreram no distrito este mês. Atualmente, existem oito
casos suspeitos que estão recebendo atendimento em uma
unidade de saúde.
“Esta é a primeira vez em mais de uma década que Uganda
registra um surto de vírus Ebola do Sudão. Estamos
trabalhando em estreita colaboração com as autoridades
nacionais de saúde para investigar a origem deste surto, ao
mesmo tempo que apoiamos os esforços para implementar
rapidamente medidas de controle eficazes”, disse Matshidiso
Moeti, diretor regional da Organização Mundial da Saúde
(OMS) para África, em comunicado.

Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/ugandadeclara-surto-de-ebola-apos-confirmacao-de-um-caso-dadoenca/
Data da notícia: 20.09.22
Fonte: CNN Brasil

Tanzânia emite alerta sobre aumento de
casos de sarampo.
As autoridades de saúde da Tanzânia emitiram um alerta na
quinta-feira sobre o número crescente de casos de sarampo,
dizendo que estão acompanhando de perto o surto da doença.
A ministra da Saúde, Ummy Mwalimu, disse ter registrado 54
casos de sarampo entre julho e agosto deste ano, mas não
houve mortes.
Mwalimu disse em entrevista coletiva em Dodoma, capital da
Tanzânia, que dos 54 casos relatados de sarampo, 48
pacientes tinham menos de 15 anos e seis pacientes tinham
mais de 15 anos.
Ela disse que amostras de pacientes foram enviadas ao
laboratório nacional de saúde pública e testaram positivo para
sarampo.
O ministro disse que os casos foram relatados nas regiões de
Kagera, Tanga, Coast e Dar es Salaam, Arusha, Morogoro,
Rukwa, Mara, Mtwara, Shinyanga, Tabora e Mwanza.

Link:
https://newsaf.cgtn.com/news/2022-0917/Tanzania-issues-alert-over-rise-in-measles-cases1dmgZzxPXKo/index.html
Data da notícia: 17.09.22
Fonte: CGTN
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Notícias Nacionais
Secretaria de Estado da Saúde do Pará
investiga 40 casos suspeitos de doença da
urina preta em Santarém e outros 9 na
região
Dados divulgados pelo 9º Centro Regional de Saúde da Sespa, no
último dia 16, confirmou a notificação de 49 casos suspeitos de
Síndrome de Haff, também conhecida como "doença da urina
preta". Somente em Santarém, oeste do Pará, são 40 os casos
em análise.
Conforme os dados da Sala de Situação dos Casos Suspeitos de
Doença de Haff, foram notificados 52 casos suspeitos na área de
abrangência do 9º CRS/Sespa, porém, 3 já foram descartados e
49 seguem em investigação.
Os casos em investigação estão distribuídos nos seguintes
municípios:Mojuí dos Campos – 2; Monte Alegre – 3; Óbidos - 2
(1 óbito); Santarém – 40; Terra Santa – 1.
Dos casos notificados, 36 são de pessoas do sexo masculino e 13
do sexo feminino. Entre pacientes do sexo masculino, 3 casos já
foram descartados e 1 óbito foi registrado.

Link:
https://g1.globo.com/pa/santaremregiao/noticia/2022/09/19/sespa-investiga-40-casossuspeitos-de-doenca-da-urina-preta-em-santarem-eoutros-9-na-regiao.ghtml
Data da notícia: 19.09.22
Fonte: G1

Fiocruz registra queda nos casos de SRAG
no Paraná
Na quinta-feira, 15, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
divulgou o novo Boletim Infogripe Fiocruz, que apontou o
prosseguimento de queda no número de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas tendências de longo
(últimas seis semanas) e curto prazo (últimas três semanas)
no Brasil, algo que inclui o Paraná. Outro apontamento
técnico foi que o crescimento observado desde o fim de julho
nos casos de SRAG entre crianças e adolescentes conta com
interrupção ou reversão para queda.
“A curva nacional segue apontando para patamar inferior ao
observado no mês de abril de 2022, até então o mais baixo
desde o início da epidemia de Covid-19 no Brasil. Referente à
Semana Epidemiológica (SE) 36, período de 4 a 10 de
setembro, o Boletim tem como base os dados inseridos no
Sistema Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe
(Sivep-Gripe) até o dia 12 de setembro”, detalha a Fiocruz.

Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/saudedisponibilizara-vacina-da-pfizer-a-criancas-menores-aposaprovacao-de-area-tecnica/
Data da notícia: 17.09.22
Fonte: Folha do Litoral
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Paciente que tinha comorbidades e estava
com monkeypox morre em Crateús, no
Interior do Ceará
A Prefeitura do município informou o diagnóstico e o
falecimento na noite desta segunda-feira. O Ceará conta com
247 casos confirmados da doença
Um paciente com comorbidades que estava com monkeypox
e teve complicações de saúde morreu em Crateús, interior do
Ceará, de acordo com a Prefeitura do município. A nota foi
publicada pela Secretaria de Saúde da cidade na noite desta
segunda-feira (19).
O diagnóstico de varíola dos macacos foi confirmado
laboratorialmente nesta segunda e informado pelo Núcleo de
Vigilância Epidemiológica. Não se sabe o sexo e nem a idade
da pessoa morta.

Link:
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/paci
ente-que-tinha-comorbidades-e-estava-com-monkeypoxmorre-em-crateus-no-interior-do-ceara-1.3280072
Data da notícia: 19.09.22
Fonte: Diário do Nordeste
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