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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
Doenças infantis mortais aumentam na
Etiópia à medida que a guerra dificulta as
vacinações
A incidência de doenças mortais como sarampo, tétano e
coqueluche está aumentando na região de Tigray, na Etiópia,
depois que as taxas de vacinação caíram durante a guerra civil
que eclodiu há quase dois anos, dizem médicos e autoridades
regionais de saúde.
A porcentagem de crianças em Tigray que receberam vacinas
de rotina caiu abaixo de 10% neste ano, mostram dados do
Departamento de Saúde de Tigray. Esses números desfazem os
anos de esforços do governo para aumentar as taxas de
imunização.
"As esperanças das crianças da região de crescerem mais
saudáveis e felizes foram arrebatadas em um piscar de olhos",
disse a agência, neste mês, em uma carta à Gavi (Aliança
Mundial para Vacinas e Imunização).

Link:
https://noticias.r7.com/saude/doencas-infantismortais-aumentam-na-etiopia-a-medida-que-a-guerradificulta-as-vacinacoes-20092022
Data da notícia: 20.09.22
Fonte: R7

Número de mortos da febre de Lassa sobe
para 171 na Nigéria, taxa de mortalidade
em 18,6 por cento
O número de mortos pela febre de Lassa na Nigéria em 2022
subiu para 171, apesar das medidas do governo para reduzir
infecções em todo o país, disse o Centro de Controle de
Doenças da Nigéria (NCDC) no domingo.
Em seu último relatório de situação da febre de Lassa, o NCDC
disse que houve um total de 917 casos confirmados, com 6.660
casos suspeitos registrados desde o início de 2022. Somente na
semana de 5 a 11 de setembro, oito novos casos confirmados e
uma morte foram registrados. gravado.
Até agora, 25 estados registraram pelo menos um caso
confirmado em 102 das 774 áreas de governo local no país
africano mais populoso, disse a agência de saúde pública.

Link:
https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275620.shtml
Data da notícia: 19.09.22
Fonte: Global Times
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Mauritânia relata quatro mortes humanas
por febre do Vale do Rift
Na sexta-feira, as autoridades de saúde da Mauritânia
anunciaram a morte de quatro pessoas devido à febre do Vale
do Rift (RVF).
Além disso, um total de sete casos de RVF e um caso humano
de febre hemorrágica da Crimeia-Congo (CCHF) foram
anunciados após testar 63 pessoas.
O Ministério do Desenvolvimento Animal anunciou que o
número de animais infectados com a febre do Vale do Rift
subiu para 149, distribuídos por vários estados.
Os casos positivos de febre do Vale do Rift foram registrados
nos estados de Tiris Zemmour (Município de Azouirat), Bacia
Ocidental (Município de Ensafni), Tkant (Nimlan), Bacia
Oriental (Atwiel) e Trarza (Município de Nabagia).
O ministério indicou que tomou uma série de medidas para
enfrentar a doença, incluindo tratamento e isolamento de
animais infectados, limitação da circulação de animais
infectados ou suspeitos, uso de inseticidas, controle de insetos
vetores e vacinação.

Link:
http://outbreaknewstoday.com/mauritaniareports-four-human-rift-valley-fever-deaths-65972/
Data da notícia: 18.09.22
Fonte: Outbreak News Today

Chile registra caso suspeito de infecção
por antraz
Um homem de 78 anos, de nacionalidade haitiana, foi
diagnosticado na última terça (20/9), na cidade de Lampa, no
Chile, com suspeita de infecção por antraz. Segundo o site
chileno BioBio Chile, o paciente apresentava fortes dores
abdominais, lesão torácica e exame de raio-x teria sugerido a
suspeita da rara doença causada pela bactéria Bacillus
anthracis.
Com o diagnóstico, o homem foi encaminhado para o hospital
Doutor Lucio Córdoba, em Santiago, capital chilena,
especializado em doenças infecciosas.
Antraz normalmente é associado aos animais herbívoros que
pastam em campos contaminados, mas também atinge outras
espécies como cães, porcos e humanos, informa o site chileno.
As pessoas costumam adquirir a doença ao ingerir produtos
contaminados ou por meio da aspiração dos esporos, que
podem ficar latentes no solo por muitos anos.
O caso suspeito no Chile foi anunciado pela Corporação de
Desenvolvimento Social de Lampa em publicação
compartilhada no Facebook, ainda na terça.

Link:
https://www.trendsbr.com.br/saude/chileregistra-caso-suspeito-de-infeccao-por-antraz
Data da notícia: 21.09.22
Fonte: Trendsbr
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Notícias Nacionais
Fiocruz alerta para aumento de casos de
influenza em São Paulo
O novo boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) nesta quarta-feira (21), chama a atenção para o
aumento recente de casos de influenza A. Segundo o
coordenador da pesquisa, Marcelo Gomes, a doença, que causou
um surto em alguns pontos do país no ano passado, está
aparecendo novamente na cidade de São Paulo.
A capital paulista tem registrado tendência de aumento de
pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG),
especialmente em crianças e adolescentes. Gomes destaca que a
alta pode estar associada à gripe. “Por isso, não podemos
esquecer da vacina para ter a melhor proteção possível”,
aconselha o pesquisador.
No restante do país, a Fiocruz observa queda nos pacientes com
SRAG, tanto na tendência de longo prazo (últimas seis semanas)
quanto curto prazo (últimas três semanas). Os dados dizem
respeito à semana entre 11 e 17 de setembro.

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/fiocruz-alertapara-aumento-de-casos-de-influenza-em-sao-paulo/
Data da notícia: 21.09.22
Fonte: CNN Brasil

Proliferação
bacteriana
causou
intoxicação alimentar de 70 estudantes
em Sergipe, diz laudo
Um crescimento bacteriano causou a intoxicação alimentar de
cerca de 70 estudantes no Centro de Excelência José
Rollemberg Leite, localizado na zona oeste de Aracaju. O
resultado do laudo pericial foi divuolgado pela Secretaria de
Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e
Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta terça-feira (20).
De acordo com o documento, houve proliferação dos germes
Klebsiella sp. e Staphylococcus sp provocadas por problemas
no processo de pré-preparo da carne moída e nas condições
de refrigeração, contribuindo para ocorrência de sintomas
gastrointestinais.
As amostras dos alimentos (carne moída, cuscuz e suco de
caju) foram coletadas pela Vigilância Sanitária de Aracaju e
processadas pelo Laboratório Central de Sergipe (Lacen).
Em nota, a Seduc informou que está reforçando o cardápio
das unidades de ensino inserindo mais produtos a exemplo de
proteínas e ampliou equipe de apoio.

Link:
https://a8se.com/noticias/sergipe/proliferacaobacteriana-causou-intoxicacao-alimentar-de-70estudantes-em-sergipe-diz-laudo/
Data da notícia: 20.09.22
Fonte: A8SE
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Anvisa aprova 1º teste para diagnosticar
monkeypox no Brasil
Produzido pela Fiocruz, o primeiro teste de PCR para
monkeypox foi aprovado no Brasil. Com decisão da ANS,
planos de saúde devem cobrir obrigatoriamente o exame.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na
tarde desta terça-feira (20), o primeiro teste para o
diagnóstico da varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil. O
kit molecular foi desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e é produzido pelo Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), no Rio de Janeiro.
Link:
https://www.terra.com.br/byte/anvisa-aprova-1teste-para-diagnosticar-monkeypox-nobrasil,200fd47657307405f32ccf9e11138439cngo0jt7.html
Data da notícia: 21.09.22
Fonte:Terra
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