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Notícias internacionais

Dois mortos e quatro internados na UTI
por surto de botulismo em Misiones -
Argentina
Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/335
969-dos-fallecidos-y-cuatro-internados-en-uti-por-un-
brote-de-botulismo-en-misiones-seguridad-
alimentaria-nacionales-seguridad-alimentaria.html
Data da notícia: 09.01.2022
Fonte: El Litoral

O caso tingiu toda a comunidade de Andresito
de luto e angústia. Os falecidos em
decorrência da intoxicação são mãe e filho e
demais pessoas do ambiente familiar
permanecem internadas em estado delicado.
Na última quinta-feira, duas pessoas
morreram, Marcelo Hupchner, 39, e sua mãe,
Yolando Katz, 77, em decorrência de possíveis
sintomas de botulismo. Ao meio-dia de
sábado, outras quatro pessoas entraram em
terapia intensiva na SAMIC de Eldorado, todas
com vínculo direto com o falecido. Os quatro
possíveis novos casos de botulismo têm uma
relação próxima com as duas pessoas
falecidas. Fontes ligadas à investigação
garantiram que já na próxima segunda-feira
serão conhecidos os resultados da autópsia
para determinar com precisão a causa da
morte das duas pessoas que faleceram até
agora.
Os médicos não podem dar detalhes porque
não têm certeza de um caso atípico e
estranho. Da mesma forma, os familiares dos
internados expressaram que os especialistas
em saúde lhes pediram tempo para poder
estudar a situação e obter os resultados das
análises realizadas.

EUA tiveram 5 mortes por raiva no ano
passado, o maior total em uma década
Link: https://abcnews.go.com/Health/wireStory/us-rabies-
deaths-year-highest-decade-82115714
Data da notícia: 10.01.2022
Fonte: ABC News

Cinco americanos morreram de raiva no ano
passado - o maior número em uma década - e
autoridades de saúde disseram na quinta-feira que
algumas das pessoas não sabiam que haviam sido
infectadas ou recusaram vacinas que salvavam
vidas. Os Centros de Controle e Prevenção de
Doenças divulgaram um relatório sobre três das
mortes, todas decorrentes do contato com
morcegos. Funcionários do CDC disseram que as
mortes foram trágicas e poderiam ter sido evitadas.
Um deles, um homem de 80 anos de Illinois,
recusou-se a tomar injeções que salvam vidas por
causa de um medo antigo de vacinas. Um homem
de Idaho e um menino do Texas não levaram tiros
por causa da crença de que nenhuma mordida ou
arranhão de morcego rompeu sua pele.
Em todos os três casos, as pessoas “ou banalizaram
a exposição (a morcegos) ou não reconheceram a
gravidade da raiva”, disse Ryan Wallace, especialista
em raiva do CDC que co-autor do relatório.
Duas outras mortes ocorreram no início de 2021.
Uma foi um homem de Minnesota mordido por um
morcego. Ele recebeu as injeções, mas um
problema não diagnosticado do sistema
imunológico prejudicou sua eficácia, disseram
funcionários do CDC. A outra vítima foi mordida por
um cão raivoso enquanto viajava pelas Filipinas e
morreu em Nova York após retornar aos EUA.
Não houve mortes por raiva relatadas em 2019 ou
2020. A última vez que cinco mortes por raiva nos
EUA foram relatadas em um único ano foi em 2011,
disseram funcionários do CDC.
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Ministério reduz de 10 para 5 dias o
isolamento para pacientes de Covid sem
sintoma e após teste negativo
Link: 
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/202
2/01/10/ministerio-reduz-de-10-para-5-dias-o-
isolamento-para-pacientes-de-covid-que-tenham-
teste-negativo-e-que-nao-tenha-sintoma.ghtml
Data da notícia: 10.01.2021
Fonte: G1

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-
feira (10) que o período de isolamento para
pessoas recém-recuperadas de Covid passa a ser
menor, diminuindo de 10 para 5 dias para pessoas
que estão sem sintomas respiratórios, sem febre
há 24 horas (sem o uso de antitérmico) e que
tenham resultado negativo para teste PCR ou de
antígeno. A contagem deve ser feita a partir do
início dos sintomas.
Cinco dias: se ao 5º dia o paciente não tiver
sintomas respiratórios e febre por um período de
24 horas, sem uso de antitérmico, ele pode fazer o
teste (antígeno ou PCR). Se for negativo, ele pode
sair do isolamento. Caso o paciente assintomático
apresente teste positivo no 5º dia, deverá manter
o isolamento até o 10º dia.
Sete dias: Se ao 7º dia o paciente estiver
assintomático, ele está liberado do isolamento,
sem necessidade de fazer o teste. Se o paciente
continuar com sintomas respiratórios ou febre, ele
pode fazer o teste (PCR ou antígeno). Caso dê
negativo, pode sair do isolamento. Se der positivo,
deve ficar resguardado até 10 dias e só sair
quando não tiver mais sintomas.
Após 10 dias, se estiver sem sintomas
respiratórios, não é necessário fazer o teste e o
paciente pode sair do isolamento.

Notícias nacionais
Duas crianças e dois adultos morrem com
suspeita de dengue em intervalo de 48
horas, em Aparecida de Goiânia
Link: 
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/01/07/a
parecida-de-goiania-investiga-quatro-mortes-por-
suspeita-de-dengue-em-2022.ghtml
Data da notícia: 07.01.2021
Fonte: G1 Goiás

Pacientes faleceram nos dias 3 e 4 de janeiro.
Secretaria estadual disse que não há óbitos
confirmados da doença em 2022 e investiga os
casos.
Aparecida de Goiânia está investigando quatro
mortes por suspeita de dengue que aconteceram
nos primeiros dias de 2022. Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), as mortes são de duas
crianças e dois adultos.
As mortes aconteceram nos dias 3 e 4 de janeiro.
Foram colhidas amostras para analisar a causa das
mortes. Segundo a SMS, apenas depois de todos
os resultados será possível definir se os óbitos têm
ligação com a dengue.
As pessoas que morreram com suspeita de dengue
eram duas crianças, de 6 anos e 1 ano e 9 meses, e
dois adultos, um jovem de 18 anos e um idoso de
73 anos.

A secretaria informou ainda que investiga outros
três casos suspeitos de morte por dengue que
aconteceram no final de 2021. Assim como os que
aconteceram este ano, os resultados ainda não
ficaram prontos.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que não
há mortes confirmadas de dengue no estado em
2022. Já no ano passado, foram 48,7 mil casos
confirmados e 24 mortes pela doença.
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Confirmado novo caso do super fungo
Candida auris no Brasil
Link: 
https://www.sbtnews.com.br/noticia/brasil/193266-
confirmado-novo-caso-do-super-fungo-candida-auris-
no-brasil
Data da notícia: 12.01.2022
Fonte: SBT News

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
emitiu um alerta, nesta última 3ª feira (11.jan),
sobre a confirmação do terceiro caso do fungo
Candida auris no Brasil. A vítima é de um hospital
da rede pública de Recibe, Pernambuco.
A confirmação do caso foi feita pelo Laboratório
Central de Saúde Pública Prof. Gonçalo Moniz
(Lacen/BA), laboratório de referência na região.
Ainda há outro caso suspeito, que está em
investigação laboratorial. Os dois pacientes, um
homem de 67 anos e uma mulher de 70, estão
isolados.
No Recife, o hospital estabeleceu medidas de
precaução e adotou ações para a prevenção e
controle do surto. Uma força tarefa nacional,
composta por órgãos de vigilância epidemiológica,
foi acionada para monitorar e prevenir a
disseminação dos microrganismos.
Candida auris é um super fungo que representa
uma série de ameaças à saúde pública, pois
apresentam resistência aos medicamentos usados
para tratar infecções e pode ser fatal --
principalmente em pacientes imunodeprimidos ou
com comorbidades.
O primeiro caso de Candida auris no Brasil foi em
janeiro de 2020, isolado em uma amostra de
ponta de cateter de um paciente isolado na UTI de
um hospital em Salvador, Bahia. Na ocasião, 15
pessoas foram contaminadas e destas, duas
morreram. Já em dezembro de 2021, o segundo
caso de Candida auris foi encontrado em outro
hospital da rede pública de Salvador.

Número de mortes confirmadas por
influenza cresce 71% em menos de uma
semana
Link: 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/0
1/11/numero-de-mortes-conhecidas-por-influenza-
cresce-em-menos-de-uma-semana-em-
pernambuco.ghtml
Data da notícia: 11.01.2021
Fonte: G1 Pernambuco

O total de morte confirmadas por influenza A em
Pernambuco subiu para 65 nesta terça-feira (11).
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram 27
novos óbitos contabilizados desde o boletim
divulgado na quinta-feira (6), quando eram 38, o
que representa um aumento de 71% no número
de falecimentos.
O crescimento de casos de influenza no estado
associado à pandemia de Covid-19 tem
pressionado o sistema de saúde público, que
registrou recorde de ocupação de unidades de
terapia intensiva em seis meses. Um idoso morreu
após ficar 14 dias esperando uma vaga de UTI, no
Recife.
O governo de Pernambuco anunciou, por exemplo
a redução do público em eventos, com a cobrança
de teste negativo para o novo coronavírus (veja
vídeo abaixo), entre outras mudanças, válidas a
partir da sexta-feira (14).
A nova rodada de exames realizados pelo
Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen)
registrou, ainda, mais 1.945 amostras positivas
para Influenza, elevando para 8.337 casos
conhecidos de pessoas com a doença desde o fim
de 2021. Isso significa um aumento de 30,4% em
relação à quinta-feira.

Notícias locais
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