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Abrangência: Cidade de São Paulo
Por que São Paulo amanheceu com nevoeiro cinza? Entenda
https://www.estadao.com.br/brasil/sao-paulo-amanhece-com-nevoeiro-cinza-climatempo-cita-relacao-com-desmatamento-na-amazonia-nprm/

Estadio10/09/2022

A capital paulista amanheceu com nevoeiro cinza na manhã desta sexta-feira, 9, principalmente nas zonas norte, sul e leste. De acordo 
com a Climatempo, as  na Amazônia são responsáveis pela mudança na cor do céu e também pelo cheiro de queimado no ar da cidade.

São Paulo segue vacinação de todos os grupos elegíveis contra a Covid-19
https://cultura.uol.com.br/noticias/52335_sao-paulo-segue-vacinacao-de-todos-os-grupos-elegiveis-contra-a-covid-19.html

UOL Notícias12/09/2022

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre 
Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-
Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

Abrangência: Estado de São Paulo
Zoonoses faz visita preventiva à escola após morte por febre maculosa
https://mauaagora.com.br/2022/09/13/zoonoses-faz-visita-preventiva-apos-morte-por-febre-maculosa/

Mauá Agora13/09/2022

Após a morte da menina Lara Lima da Silva Santos, de 6 anos, por febre maculosa, no dia 5 de setembro, uma das escolas da rede 
municipal de ensino de Limeira recebeu uma vistoria da equipe técnica da Zoonoses. A ação, segundo informações obtidas pela 
Educadora, foi preventiva e nada foi encontrado.

Cidades da Baixada Santista estão há meses sem mortes por Covid-19
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/mais-saude/noticia/2022/09/15/cidades-da-baixada-santistas-estao-ha-meses-sem-mortes-por-covid-19.ghtml

G115/09/2022

Bertioga (SP) registrou o último óbito em decorrência da doença em janeiro deste ano. As internações também estão em queda.
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Operação humanitária consegue abrigo para todos os afegãos acampados em aeroporto de SP
https://noticias.r7.com/sao-paulo/operacao-humanitaria-consegue-abrigo-para-todos-os-afegaos-acampados-em-aeroporto-de-sp-17092022

R717/09/2022

Aproximadamente 90 afegãos que estavam acampados no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram retirados do 
terminal na noite de ontem, sexta-feira (16, e encaminhados para abrigos. A operação humanitária é decorrente da atuação do MPF 
(Ministério Público Federal), que articulou uma solução para o caso com diferentes instituições.

Abrangência: Nacional
Chikungunya já matou 4,5 vezes mais brasileiros em 2022 do que em todo o ano passado
https://bityli.com/vEvZCID

Extra12/09/2022

A retomada da livre circulação de pessoas, após mais de dois anos de duras restrições impostas pela Covid-19, tem feito a Chikungunya 
avançar substancialmente no Brasil, principalmente no Nordeste. Transmitida pelo mesmo mosquito que a dengue, ela já matou 64
cidadãos no país em 2022, quase 4,5 vezes mais do que os 14 óbitos verificados em todo o ano passado.

Governo muda regras de entrada no Brasil; viajantes podem apresentar comprovante de vacina ou teste negativo
https://bityli.com/UlvDZfE

G113/09/2022

Antes, somente era exigida a apresentação do comprovante do esquema completo de vacinação. Medida segue recomendação da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Anvisa vistoria a única fábrica de vacina BCG do país, fechada há 10 meses para se readequar a normas sanitárias
https://bityli.com/CzWMuhA

G113/09/2022

Após inspeção que termina na quinta-feira (15), técnicos terão 45 dias para emitir laudo que poderá liberar volta da fabricação do 
imunizante contra a tuberculose.

Identificada variante do HPV com maior potencial de causar câncer
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2022/09/identificada-variante-do-hpv-com-maior-potencial-de-causar-cancer.html

Revista Galileu14/09/2022

Pesquisadores do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) identificaram uma variante do HPV -18 (papilomavírus humano 
tipo 18) com maior potencial para favorecer o desenvolvimento de Liderado pela bioquímica Laura Sichero, o trabalho foi vencedor da 
13ª edição do Prêmio Octavio Frias de Oliveira na categoria “Pesquisa em Oncologia”.

Risco de Alzheimer pode ser maior entre idosos que tiveram covid-19, sugere pesquisa
https://www.estadao.com.br/saude/risco-de-alzheimer-pode-ser-maior-entre-idosos-que-tiveram-covid-19-sugere-pesquisa-nprm/

Estadão15/09/2022

Idosos que contraíram covid-19 têm risco “substancialmente maior” de desenvolver . Estudo publicado no periódico Journal of 
Alzheimer’s Disease Alzheimer , realizado com pacientes com mais de 65 anos, indica que o risco de desenvolver a doença no grupo de 
idosos que se infectaram com o novo....
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SC investiga 10 casos suspeitos de hepatite de causa desconhecida em crianças e adolescentes
https://scc10.com.br/saude/sc-investiga-10-casos-suspeitos-de-hepatite-de-causa-desconhecida-em-criancas/

scc1015/09/2022

Santa Catarina registrou 15 casos suspeitos de hepatite aguda grave etiologia desconhecida em crianças, destes, cinco foram 
descartados e 10 seguem em monitoramento pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE). A informação foi 
confirmada pelo o órgão nesta quinta-feira (15).

Amazonas identifica 62 casos de doença da urina preta
https://portalflagrante.com.br/2022/09/15/amazonas-identifica-62-casos-de-doenca-da-urina-preta/

Portal Flagrante15/09/2022

Nesta quarta-feira (14), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto, órgão vinculado à Secretaria de 
Estado da Saúde do Amazonas, notificou 62 casos confirmados de rabdomiólise para doença de Haff no estado. Conforme o órgão, a 
doença que é conhecida como urina preta teve 65 notificações no período de janeiro a setembro deste ano.

Casos de dengue aumentam 189% no Brasil em 2022; saiba como prevenir a doença
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/casos-de-dengue-aumentam-189-no-brasil-em-2022-saiba-como-prevenir-a-doenca/

CNN15/09/2022

O Brasil apresenta um aumento significativo de casos de dengue, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério 
da Saúde. Os dados, que consideram os registros da doença até a primeira semana de setembro, apontam que houve um aumento de 
189,1% de casos em comparação com o mesmo período de 2021. 

Cobertura vacinal contra a poliomielite chega a 50% no RS
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/cobertura-vacinal-contra-a-poliomielite-chega-a-50-no-rs-1.890881

Correio do povo16/09/2022

O Rio Grande do Sul atingiu, nesta semana, 50% da meta estabelecida na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite 2022, 
de acordo com A meta é vacinar 95% das crianças gaúchas de um ano a quatro anos, 11 meses e vinte e nove dias, totalizando 553.814 
crianças. No RS, 182 municípios já alcançaram a meta.

Urina Preta: Mocajuba registra três casos compatíveis com a doença
https://www.oliberal.com/policia/urina-preta-mocajuba-registra-tres-casos-compativeis-com-a-doenca-1.588107

O Liberal16/09/2022

Três casos suspeitos da Síndrome de Haff, conhecida popularmente como doença da "Urina Preta", foram notificados no final da manhã 
de sexta-feira (16) no município de Mocajuba, região nordeste do Pará.

Anvisa aprova vacina da Pfizer contra Covid para crianças entre 6 meses e 4 anos
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/09/16/anvisa-aprova-vacina-da-pfizer-para-criancas-entre-6-meses-e-4-anos.ghtml

G116/09/2022

A aprovação da Anvisa permite que a vacina seja usada no país, entretanto o Ministério da Saúde - responsável pelo calendário de 
vacinação - não informou se já tem previsão de compra e entrega dos imunizantes.

Abrangência: Notícias Internacionais
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Mais de 17 milhões de pessoas da zona europeia da OMS sofreram de covid longa. Sintomas duraram três meses
https://bityli.com/kmaANRM

CNN13/09/2022

De acordo com uma pesquisa apresentada na reunião anual do Comité da OMS para a Europa em Telavive, Israel, mais de 17 milhões 
de pessoas na região europeia teriam experimentado "uma condição pós-covid-19, também conhecida como covid longa", sofrendo 
"uma duração dos sintomas de pelo menos três meses em 2020 e 2021"

Esforço global de vacinação é insuficiente para eliminar sarampo até 2050
https://bityli.com/tQAbEsi

Galileu14/09/2022

Os esforços de vacinação adotados globalmente não serão capazes de eliminar o sarampo até 2050. É o que prevê uma pesquisa sobre 
futuros cenários de imunização para 93 nações. O resultado foi publicado nesta terça-feira (13) na revista The Lancet Global Health.

Pandemia de Covid-19 não acabou, mas fim está ao alcance das mãos, diz diretor-geral da OMS
https://bityli.com/nTpBDil

G114/09/2022

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta quarta-feira (14) que o mundo 
nunca esteve em uma posição melhor para acabar com a pandemia de Covid-19 e pediu aos países que mantenham seus esforços 
contra o coronavírus. "Ainda não chegamos lá. Mas o fim está à vista", afirmou Tedros.

República Democrática do Congo: casos de sarampo chegam a 100.000 nos primeiros oito meses de 2022
http://outbreaknewstoday.com/democratic-republic-of-the-congo-measles-cases-top-100000-in-the-first-eight-months-of-2022/

Outbreak News Today14/09/2022

Desde o início do ano e até 28 de agosto, a República Democrática do Congo notificou 100.044 casos de sarampo, dos quais 4.652 casos 
foram confirmados. 63% dos casos confirmados em laboratório têm menos de 5 anos de idade e apenas 36% com histórico de 
vacinação. Além disso, 1.294 mortes relacionadas ao sarampo foram relatadas (taxa de letalidade de 1,3%).

Mais variantes do vírus da gripe suína estão infectando pessoas nos Estados Unidos
https://www.animalshealth.es/profesionales/mas-variantes-virus-gripe-porcina-infectando-personas-estados-unidos

Animal's Health16/09/2022

Os EUA relataram o quinto caso de gripe suína em humanos, em um homem que teve contato com porcos em uma feira de animais.

Cientistas estão prestes a lançar três vacinas contra a malária
https://istoe.com.br/ofensiva-contra-a-malaria/

Isto É16/09/2022

A ciência se mobiliza e está prestes a colocar no mercado eficientes vacinas no combate a uma das mais letais enfermidades. Três 
imunizantes já vão entrar na fase final de testes

CDC alerta viajantes sobre Salmonella Newport multirresistente no México
http://outbreaknewstoday.com/cdc-warns-travelers-of-multidrug-resistant-mdr-salmonella-newport-in-mexico-35258/

Outbreak News Today17/09/2022

O CDC emitiu um aviso de viagem na semana passada aconselhando os viajantes ao México sobre uma cepa de Salmonella Newport 
multirresistente. De acordo com as autoridades federais de saúde, alguns viajantes que passaram algum tempo no México foram 
infectados com Salmonella Newport multirresistente, infecções difíceis de tratar com antibióticos.

Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA                                                
Divisão de Vigilância Epidemiológica - DVE                                                              
Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS               

 Tel: (11) 2027-2300         covisaalerta@prefeitura.sp.gov.br


