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Abrangência: Cidade de São Paulo
Cidade de SP começa a vacinar meninos de 9 e 10 anos contra HPV
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-09/cidade-de-sp-comeca-vacinar-hoje-meninos-de-9-e-10-anos-contra-hpv

Agêncai Brasil19/09/2022

A partir de hoje (19), meninos de 9 e 10 anos de idade e que vivem na cidade de São Paulo podem ser vacinados contra o HPV (sigla em 
inglês para papilomavírus humano). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde.  

Zona Leste de São Paulo registra cinco casos de meningite; prefeitura considera surto da doença
https://bityli.com/EMOofPOp

G123/09/2022

A capital paulista registrou o segundo surto de meningite neste ano. Segundo a Prefeitura de São Paulo, foram cinco casos da doença 
nos últimos 60 dias, nas regiões de Aricanduva e Vila Formosa, na Zona Leste.

Abrangência: Estado de São Paulo
Campinas se aproxima de 11 mil casos confirmados de dengue
https://portalcbncampinas.com.br/2022/09/campinas-se-aproxima-de-11-mil-casos-confirmados-de-dengue/

CBN Campinas20/09/2022

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta terça-feira novos dados de arboviroses em Campinas. Entre 1º de janeiro e 16 de 
setembro deste ano foram registrados 10.845 casos de dengue. No mesmo período, foram confirmados 14 casos de chikungunya (13 
importados e um autóctone). Até o momento não houve registro de casos de zika.

Fiocruz alerta para aumento de casos de influenza em São Paulo
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/fiocruz-alerta-para-aumento-de-casos-de-influenza-em-sao-paulo/

CNN21/09/2022

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.
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Osasco, Cotia e Carapicuíba estão entre as cidades com mais casos confirmados de dengue na região
https://girosa.com.br/osasco-cotia-e-carapicuiba-estao-entre-as-cidades-com-mais-casos-confirmados-de-dengue-na-regiao/

Giro22/09/2022

A secretaria de Estado da Saúde informa que São Paulo registrou em 2022, até dia 17/9, 302,8 mil casos confirmados de dengue. Deste 
total de casos, 1.150 foram registrados nas 12 cidades da região Oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do consórcio de 
municípios*, com maiores registros em Osasco (362 casos); Cotia (256); e Carapicuíba (146 casos).

Menina de seis anos morre de febre maculosa em Limeira
https://www.band.uol.com.br/band-multi/campinas-e-regiao/noticias/menina-de-seis-anos-morre-de-febre-maculosa-em-limeira-16536146

Band24/09/2022

Uma criança de seis anos morreu neste mês por causa da febre maculosa. A cidade registrou ainda uma segunda morte, desta vez, de 
um homem de 44 anos, devido à doença. A confirmação foi feita pela Secretaria de Saúde do município, após exame laboratorial,
realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. 

Abrangência: Nacional
Ministério aguarda recomendação da área técnica para vacinar crianças entre 6 meses e 4 anos com a Pfizer
https://bityli.com/bHnfkgus

G119/09/2022

Passados três dias após a aprovação da vacina da Pfizer para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade no Brasil, o Ministério da Saúde 
ainda não informou se já tem previsão de compra e entrega dos imunizantes.

Varíola dos macacos: Saúde diz que vacina chega ao Brasil ainda em setembro
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/09/19/vacina-variola-dos-macacos-ministerio-da-saude.htm

UOL19/09/2022

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou ontem que as 50 mil unidades da vacina contra a varíola dos macacos devem chegar 
ao Brasil ainda no mês de setembro. Um balanço divulgado hoje pela pasta aponta 6.869 casos da doença no país.

Varíola dos macacos: Anvisa aprova registro de primeiro teste para diagnóstico da doença no Brasil
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/09/20/anvisa-aprova-o-registro-do-primeiro-teste-para-diagnostico-da-monkeypox-no-brasil.ghtml

G120/09/2022

O teste registrado pela Anvisa é um produto fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz chamado de "Kit Molecular Multiplex 
OPXV/MPXV/VZV/RP Bio-Manguinhos". Segundo a Fiocruz, o teste é indicado para o diagnóstico clínico diferencial de infecções com 
sintomatologias semelhantes à infecção pelo vírus da monkeypox, a varíola dos macacos.

Hepatite misteriosa: quais são os principais sintomas nas crianças
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2022/09/hepatite-misteriosa-quais-sao-os-principais-sintomas-nas-criancas.html

Revista Crescer20/09/2022

Durante a XXIV Jornada Nacional de Imunizações da SBIm, gastroenterologista explicou como a doença se desenvolve e como se 
apresenta nas crianças.
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Novos casos de dengue acende alerta para uma epidemia silenciosa no Brasil
https://www.band.uol.com.br/radio-bandeirantes/noticias/novos-casos-de-dengue-acende-alerta-para-uma-epidemia-silenciosa-16535335

Rede Bandeirantes20/09/2022

O número de casos de dengue no Brasil teve um aumento preocupante. Os últimos dados divulgados pelo boletim epidemiológico do
Ministério da Saúde na primeira semana de setembro apontaram que o Brasil teve um aumento de 189,1% quando comparado com o 
ano de 2021.

Doenças cardiovasculares são como uma pandemia permanente, diz especialista
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/doencas-cardiovasculares-sao-como-uma-pandemia-permanente-diz-especialista/

CNN21/09/2022

A Organização Mundial da Saúde divulgou nesta quarta-feira (21) que as doenças não-transmissíveis se tornaram a principal causa de 
morte no mundo. Entre elas, estão, além das cardiovasculares, câncer, diabetes, problemas respiratórios crônicos e de saúde mental.

Brasil corre risco muito alto de reintrodução da poliomielite, diz Opas
Brasil corre risco muito alto de reintrodução da poliomielite, diz Opas

G121/09/2022

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) disse nesta quarta-feira (21) que Brasil, República Dominicana, Haiti e Peru correm um 
risco muito alto de reintrodução da poliomielite, em meio à queda na cobertura regional de vacinação contra a doença para cerca de 
79%, o menor desde 1994.

Síndromes respiratórias graves recuam entre crianças e adolescentes, aponta Fiocruz
https://bityli.com/JiAcaPZr

UOL21/09/2022

A tendência de aumento de casos de SRAG entre crianças e adolescentes, iniciada em julho na maioria dos estados, dá sinais claros de 
interrupção e queda na maior parte do país, segundo análise da Fiocruz. Os dados abrangem até o dia 17 de setembro e fazem parte do 
boletim InfoGripe, divulgado hoje (21).

Sesa confirma morte de macaco por febre amarela no Paraná
https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2022/09/22/sesa-confirma-morte-de-macaco-por-febre-amarela-no-parana.ghtml

G122/09/2022

A Sesa explicou que isso confirma haver circulação do vírus no Paraná.  Além do caso confirmado, o Paraná tem outras 15 notificações 
de epizootias em nove municípios. Destas, seis estão em investigação e três indeterminadas - sem coleta de amostra.

Vacina para covid: quando imunizantes para novas variantes chegam ao Brasil?
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/09/22/vacina-para-covid-quando-imunizantes-para-novas-variantes-chegam-ao-brasil.ghtml

G122/09/2022

Novas vacinas que aumentam a proteção contra as linhagens mais recentes do vírus começam a ser utilizadas em Estados Unidos, Reino 
Unido e Europa — mas não há previsão de quando estarão disponíveis para os brasileiros.

Com cinco casos de febre maculosa e um óbito no Noroeste do RJ, autoridades em Saúde estão em alerta
https://bityli.com/GUXyJfed

Jornal Terceira Via23/09/2022

Itaperuna, Natividade e Porciúncula, no Noroeste Fluminense, confirmaram na noite de quarta-feira (21), cinco casos de febre maculosa 
segundo a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde. Em Natividade uma 
pessoa morreu em decorrência da doença.

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



Clipping de Rumores | CIEVS São Paulo - Capital Semana Epidemiológica 38 Ano 2022(18/09 a 24/09)

Casos confirmados de Chikungunya sobem 525% e estado caminha para epidemia
https://diariodoestadogo.com.br/casos-confirmados-de-chikungunya-sobem-525-e-estado-caminha-para-epidemia-208898/

Diario do Estado23/09/2022

Goiás pode enfrentar nos próximos meses uma epidemia de Chikungunya. Até o momento, a Secretária de Estado da Saúde notificou
5.508 casos do vírus, cerca de 362% a mais do que o registrado em todo ano passado. Ou seja, a cada duas horas, uma pessoa foi 
infectada pelo mosquito Aedes aegypti, em 2022.

Vacinas para malária não são úteis no Brasil e destacam importância do desenvolvimento nacional de imunizantes
https://bityli.com/NvkHDguf

O Globo25/09/2022

USP e Fiocruz participam de estudos com candidatas para combater parasita ligado aos casos brasileiros da doença, mas necessidade 
escancara desafios da criação de imunobiológicos no país

Abrangência: Notícias Internacionais
Doenças infantis mortais aumentam na Etiópia à medida que a guerra dificulta as vacinações
https://noticias.r7.com/saude/doencas-infantis-mortais-aumentam-na-etiopia-a-medida-que-a-guerra-dificulta-as-vacinacoes-20092022

R720/09/2022

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.

Filipinas relata aumento de 271% na cólera nos primeiros 8 meses de 2022
http://outbreaknewstoday.com/philippines-reports-271-increase-in-cholera-in-first-8-months-of-2022/

Outbreak News Today20/09/2022

O Departamento de Saúde das Filipinas relatou um grande aumento nos casos de cólera até agosto deste ano. Com base nos dados 
mais recentes, de 1º de janeiro a 27 de agosto, foram notificados 3.318 casos de cólera. Este é um aumento de 271 por cento em 
comparação com o mesmo período de 2011 (894).

Khosta-2: vírus semelhante ao Covid-19 é descoberto na Rússia
https://www.terra.com.br/byte/khosta-2-virus-semelhante-ao-covid-19-e-descoberto-na-russia,642163069b336fb2e07bc3e16c9fee52oirs9aat.html

Terra23/09/2022

Os pesquisadores ainda alertam que a nova doença tem proteínas que podem afetar os humanos e consideram que os anticorpos 
desenvolvidos atualmente não teriam capacidade de combatê-lo, segundo testes já realizados.

Projeto japonês bilionário prevê vacinas para novas epidemias em 100 dias
https://veja.abril.com.br/saude/projeto-japones-bilionario-preve-vacinas-para-novas-epidemias-em-100-dias/

Veja23/09/2022

O governo japonês anunciou que pretende investir US$ 2 bilhões em uma iniciativa de pesquisa de vacinas para garantir que o país 
esteja pronto para responder prontamente a futuras epidemias. Investirá, inicialmente, na pesquisa de vacinas para oito patógenos, 
incluindo coronavírus, varíola, dengue e Zika vírus.
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Uganda: casos de ebola relatados fora de Mubende
http://outbreaknewstoday.com/uganda-ebola-cases-reported-outside-mubende-77784/

Outbreak News today25/09/2022

Desde esse primeiro caso e a declaração subsequente do surto, o Ministério da Saúde de Uganda  relata hoje que os casos cumulativos 
relatados agora são de 34 (16 confirmados, 18 prováveis).
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