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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
Surto meningocócico fatal na Flórida
desacelera.
(Vax antes da viagem) - O Departamento de Saúde do estado
da Flórida publicou recentemente seu relatório de Doenças
Preveníveis por Vacina (VPD) de agosto de 2022, que ofereceu
informações sobre surtos de meningococo, varicela e hepatite
A.
Em 2022, foram relatados 50 casos de doença meningocócica
em 17 condados da Flórida, a maioria dos casos em muitos
anos. Além disso, 12 mortes foram identificadas na Flórida
como associadas à doença meningocócica.
De acordo com o CDC dos EUA, cerca de 10% das pessoas com
doença meningocócica podem morrer. E até 20% dos
sobreviventes terão deficiências de longo prazo, que podem
incluir: perda de membros, surdez, problemas no sistema
nervoso e danos cerebrais.

Link:
https://www.vaxbeforetravel.com/2022/09/18/floridasfatal-meningococcal-outbreak-slows-down
Data da notícia: 18.09.22
Fonte: Vax Before Travel

Infecção de raiva confirmada em cão de
rua que atacou 7 em Kottayam (Índia).
Kottayam (Índia) : Um cão vadio que atacou várias pessoas em
Pambady aqui foi infectado com o vírus da raiva, confirmaram
os funcionários. O cão atacou sete pessoas incluindo uma
criança, na área de Pambady.
O cão foi encontrado morto horas depois de atacar as pessoas.
Anteriormente, o departamento de criação de animais do
distrito informou que o cão havia apresentado sintomas de
infecção por raiva. O cão foi encontrado positivo para raiva em
sua autópsia.
As sete pessoas foram submetidas a tratamento na faculdade
de medicina de Kottayam após sofrerem mordidas de
cachorro.

Link:
https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/rabiesinfection-confirmed-in-stray-dog-that-attacked-7-inkottayam-1.7884170
Data da notícia: 18.09.22
Fonte: Mathrubhumi.com
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Terremoto de 6,9 graus afeta o sudeste de
Taiwan (China).
Um terremoto de 6,9 graus de magnitude afetou o sudeste de
Taiwan neste domingo (18) e provocou o desabamento de
pelo menos três edifícios e danos em rodovias, mas os
meteorologistas descartaram a ameaça de tsunami na região.
A Agência Meteorológica do Japão e o Centro de Alerta de
Tsunamis do Pacífico emitiram alertas de tsunamis pouco
depois do terremoto, mas ambos retiraram as advertências de
ameaças algumas horas mais tarde.
Na cidade taiwanesa de Yuli, um prédio de dois andares com
uma loja de conveniência no térreo desabou durante o
terremoto.
O departamento de bombeiros informou que as quatro
pessoas que estavam nos escombros foram resgatadas. Outros
dois edifícios da cidade desabaram, mas estavam vazios,
segundo os bombeiros. Duas pontes desabaram e duas foram
danificadas.

Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/mund
o/2022/09/terremoto-de-6-9-graus-afeta-o-sudeste-detaiwan.html
Data da notícia: 18.09.22
Fonte: Diário de Pernambuco

Mauritânia (África) 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/mauritania-reportsfour-human-rift-valley-fever-deaths-65972/
Data da notícia: 18.09.22
Fonte: Outbreak News Today
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Notícias Nacionais

São Paulo - Na capital, 45 crianças menores
de 10 anos contraíram varíola dos macacos.
Dados da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SP)
mostram que a cidade teve 45 crianças menores de 10 anos com
testes positivos para a monkeypox, conhecida como varíola dos
macacos. Na faixa dos 10 aos 18 anos, foram 31 registros da
doença na cidade. No total, são 2.458 casos confirmados.
Ainda de acordo com a secretaria, na faixa abaixo dos 10 anos 26
crianças são meninas e 19, meninos. Esta é a única faixa etária
em que a doença prevalece em pessoas do sexo feminino.
O sexo masculino corresponde a 2.278 (92,68%) de todos os
casos confirmados em São Paulo. A doença tem prevalência
entre homens de 30 a 39 anos, que representam 41,3% do total.

Link:
https://vejasp.abril.com.br/saude/na-capital-45-criancasmenores-de-10-anos-contrairam-variola-dos-macacos/
Data da notícia: 19.09.22
Fonte: Veja SP

Saúde disponibilizará vacina da Pfizer a
crianças menores após aprovação de área
técnica.
O Ministério da Saúde informou, neste domingo (18), que vai
disponibilizar a vacina contra a Covid-19 da Pfizer para
crianças entre 6 meses e 4 anos de idade após a aprovação da
recomendação do imunizante pela área técnica da pasta.
O uso do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) na sexta-feira (16). A Anvisa
ressaltou que compete ao Ministério da Saúde a decisão
sobre a incorporação e o estabelecimento do calendário
vacinal para este grupo.
“A autorização veio após uma análise técnica de dados e
estudos clínicos conduzidos pelo laboratório. Segundo a
equipe técnica da Agência, as informações avaliadas indicam
que a vacina é segura e eficaz também para crianças entre 6
meses e 4 anos de idade”, disse a Anvisa.
A avaliação da Agência teve início em 1º de agosto. A agência
esclareceu que o imunizante para crianças entre 6 meses e 4
anos tem dosagem e composição diferentes das utilizadas
para as faixas etárias previamente aprovadas.

Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/saudedisponibilizara-vacina-da-pfizer-a-criancas-menores-aposaprovacao-de-area-tecnica/
Data da notícia: 18.09.22
Fonte: CNN Brasil
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Em 24 horas, Brasil registrou 4,9 mil
novos casos de covid-19.
O Brasil registrou 4.984 novos casos de covid-19, em 24
horas, segundo o segundo o boletim epidemiológico divulgado
hoje (18) pelo Ministério da Saúde. Foram confirmadas 42
mortes em decorrência da doença.
Desde o início da pandemia, o Brasil teve 685.376 mortes por
covid-19. O número total de casos confirmados da doença
chegou a 34.587.047.
Ainda segundo o boletim, 33.734.153 pessoas se recuperaram
da doença - 97,5% do total de infectados. O país tem 167.518
casos estão em acompanhamento. Há ainda 3.176 mortes em
investigação. As ocorrências envolvem casos em que o
paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19
ainda demanda exames e procedimentos complementares.

Link:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/202209/em-24-horas-brasil-registrou-49-mil-novos-casos-decovid-19
Data da notícia: 18.09.22
Fonte: Agência Brasil

SP: Com mais de mil casos, São Sebastião
tem alta de 160% nos registros de dengue
em 2022.
São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, registrou um
aumento de 160% no número de casos de dengue em 2022.
Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 1024
casos de dengue, contra 394 casos no mesmo período de
2021.
No Vale do Paraíba, o cenário também é de preocupação com
o aumento no número de casos de dengue. Entre janeiro e
setembro deste ano, o Departamento Regional de Saúde (DRS)
de Taubaté, responsável pelas cidades da região, registrou
6.547 casos da doença no Vale. A quantia é 64% maior do que
o registrado ao longo de todo o ano de 2021, quando 4,2 mil
casos de dengue foram contabilizados na região.
Com relação ao número de mortes registrados, este ano há o
registro de três mortes por dengue notificadas, uma a menos
que em 2021, quando quatro óbitos por dengue foram
identificados no Vale.

Link:
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraibaregiao/noticia/2022/09/19/com-mais-de-mil-casos-saosebastiao-tem-alta-de-160percent-nos-registros-de-dengueem-2022.ghtml
Data da notícia: 19.09.22
Fonte: G1 –Vale do Paraíba (SP)
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Espirito Santo (ES) já registrou 41 mortes
por meningite só este ano; baixa
cobertura vacinal preocupa.
O número de casos de meningite no Espírito Santo este ano
acende um alerta para a importância da imunização. De
janeiro até agora foram registradas 41 mortes e 158 casos
pela doença, segundo a secretaria de Estado da Saúde.
A meningite é uma infecção das membranas que recobrem o
cérebro, chamadas meninges. A doença é causada por
bactérias ou vírus, porém, nem todas são contagiosas ou
transmissíveis. Apesar de pessoas de qualquer idade estarem
suscetíveis a contrair meningite, crianças menores de 5 anos
são as mais atingidas.
O subsecretário disse ainda que há dez anos o número de
casos era significativamente maior, mas na época novas
vacinas foram disponibilizadas, o que contribuiu para a
redução significativa de registros da doença. "Porém, em
2019, antes mesmo da pandemia provocada pela covid-19,
contabilizamos 159 casos de meningite. Depois disso, chegou
a covid e o isolamento social. Em 2021, foram registrados 83
casos e 19 mortes. Em 2020, 63 casos e 23 mortes".

Link: https://noticias.r7.com/cidades/folha-vitoria/es-jaregistrou-41-mortes-por-meningite-so-este-ano-baixacobertura-vacinal-preocupa-19092022
Data da notícia: 19.09.22
Fonte: R7
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