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Notícias internacionais

Malásia relata aumento de 32 vezes na
doença mão, pé e boca em 2022

Desde o início do ano até 4 de junho, o Ministério da Saúde da
Malásia relatou um total de 82.846 casos de doença de mão,
pé e boca (HFMD). Este é um aumento de 32 vezes em
comparação com o mesmo período de 2021 (durante a
pandemia de COVID-19), que é de 2.485 casos.

Além disso, em comparação com 30.489 casos no mesmo
período de 2019 (antes da pandemia de COVID-19),
apresentou um aumento de 1,7 vezes.

No acumulado do ano, o Estado de Selangor contribuiu com o
maior número de casos em comparação com outros estados,
que foi de 23.305 casos (28,13%). Foi seguido por WP Kuala
Lumpur & Putrajaya 9.540 casos (11,52%), Perak 8.032 casos
(9,70%), Kelantan 5.782 casos (6,98%) e Johor 5.234 casos
(6,32%); enquanto outros estados relatam casos de HFMD de
cerca ou menos de 4.600 casos.

Cadáveres e água contaminada causam
medo de surto de cólera em Mariupol

Em Mariupol, a devastada cidade portuária do sudeste da
Ucrânia, agora sob ocupação russa, os temores passaram de
bombardeios implacáveis para condições sanitárias
deterioradas: esgoto transbordando na água potável e temores
de um surto de cólera.

Na segunda-feira (6), uma das autoridades locais exiladas da
cidade disse que as oficiais russos, agora no controle de
Mariupol, estavam considerando impor uma quarentena na
cidade, onde cadáveres em decomposição e lixo estavam
contaminando a água potável, colocando os moradores
restantes em risco de cólera e outras doenças. “Há conversas
sobre quarentena. A cidade está sendo silenciosamente
fechada”, disse o conselheiro do prefeito Petro Andriushchenko,
uma fonte confiável de informações dos moradores que
permanecem na cidade.

Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/cadaveres-
e-agua-contaminada-provocam-temores-de-surto-de-
colera-em-mariupol/
Data da notícia: 07.06.22
Fonte: CNN Internacional

Link:
http://outbreaknewstoday.com/malaysia-reports-32-fold-
increase-in-hand-foot-and-mouth-disease-in-2022/
Data da notícia: 07.06.22
Fonte: Outbreaknews
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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.

http://world.people.com.cn/n1/2022/0528/c1002-32432840.html
http://world.people.com.cn/n1/2022/0528/c1002-32432840.html
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Iêmen relata quase 3.000 casos de sarampo
até maio

De acordo com o Ministério da Saúde Pública e População do
Iêmen (MOPHP) , nos últimos 5 meses deste ano, o número de
pessoas infectadas por sarampo em áreas controladas pelo
governo iemenita atingiu 2.924 casos, incluindo 34 mortes,
excluindo as províncias sob controle. da facção houthis.

Na semana passada, as autoridades de saúde do governo iemenita
começaram a implementar uma campanha para imunizar crianças
em dez províncias iemenitas.

A campanha de vacinação incluirá crianças de 6 meses a 10 anos,
mesmo para aquelas que foram vacinadas e completaram a dose
de imunização de rotina.

Bebês expostos à Covid no útero mostram
mudanças no neurodesenvolvimento

Bebês nascidos de mães que tiveram Covid-19 durante a gravidez
podem apresentar diferenças nos resultados do
neurodesenvolvimento, de acordo com uma análise preliminar
apresentada no 30º Congresso Europeu de Psiquiatria, em abril.

Os pesquisadores descobriram que bebês nascidos de mães que
foram infectadas apresentam maiores dificuldades em relaxar e
adaptar seus corpos quando estão no colo, se comparados a
bebês de mães não infectadas, especialmente no final da
gravidez. Além disso, tendem a apresentar maior dificuldade em
controlar os movimentos da cabeça e dos ombros. Essas
alterações sugerem um possível efeito da doença na função
motora (controle do movimento).

A avaliação inicial comparou recém-nascidos de 21 gestantes
positivas para a Covid-19 e seus bebês, com um grupo de controle
com 21 grávidas saudáveis atendidas no Hospital Universitário
Marqués de Valdecilla, em Santander, na Espanha.

Link:
https://edition.cnn.com/2022/06/01/health/prepare-
for-next-pandemic-life-itself-wellness/index.html
Data da notícia: 07.06.22
Fonte: : Outbreaknews
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Link:
https://veja.abril.com.br/saude/bebes-expostos-a-covid-
no-utero-mostram-mudancas-no-
neurodesenvolvimento/
Data da notícia: 08.06.22
Fonte: Veja
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https://english.alaraby.co.uk/news/meningitis-infections-rise-syrias-raqqa
https://english.alaraby.co.uk/news/meningitis-infections-rise-syrias-raqqa
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Covid-19: Número de mortes em 24 horas liga
sinal de alerta

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 7,
apontam que o número de mortes por Covid-19 no Brasil atingiu o
maior valor desde 24 de março, há mais de dois meses.O alto número
se dá, em parte, pelo represamento de dados do último domingo, 5,
quando apenas quatro estados publicaram os números da doença –
Pará, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina.

Com 307 mortes nesta terça, o índice voltou ao patamar de
estabilidade após sofrer redução de 2,5% em relação há duas semanas
e chegou a 96. Já a média móvel de novos casos registrou aumento de
127% nesta terça. Com 71.045 diagnósticos, maior valor desde 16 de
fevereiro, o índice continua a crescer por 12 dias consecutivos.

A análise da situação pandêmica é feita a partir da variação de 15%
fixada por infectologistas como ponto de inflexão. Dessa maneira, se
um índice registrar um aumento superior a 15% em relação a duas
semanas, ele está em alta; se o índice cair mais de 15% em relação ao
mesmo período, ele está em queda. Médias que permanecem entre -
15% e 15% são definidas como estáveis.

Link:
https://veja.abril.com.br/saude/covid-19-numero-
de-mortes-em-24-horas-liga-sinal-de-alerta/
Data da notícia: 07.06.22
Fonte: Veja

Pernambuco registrou 935 casos da Covid-19 e
03 óbitos, nesta quarta-feira (08)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta terça-feira
(07/06), 935 casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, dois (0,2%)
são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 933 (99,8%)
são leves. Agora, Pernambuco totaliza 943.194 casos confirmados da
doença, sendo 58.643 graves e 884.551 leves.

Também estão sendo contabilizados três óbitos. Com isso, o Estado
totaliza 21.755 mortes pela Covid-19.

Link:
https://www.cbnrecife.com/artigo/pernambuco-
registrou-935-casos-da-covid-19-e-03-obitos-nesta-
quarta-feira-08
Data da notícia: 08.06.22
Fonte: CBN Recife

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/05/30/sarampo-ministerio-da-saude-e-sesapi-analisam-10-amostras-colhidas-no-piaui.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/05/30/sarampo-ministerio-da-saude-e-sesapi-analisam-10-amostras-colhidas-no-piaui.ghtml
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Deslizamento de barreira em Tamandaré
deixa feridos; três foram transferidos em
estado grave

O deslizamento de uma barreira em Tamandaré, Litoral Sul de
Pernambuco, deixou ao menos sete pessoas feridas, na manhã desta
terça-feira (7). No Recife, um adolescente de 13 anos morreu vítima
de um deslizamento de barreira no Alto Santa Terezinha.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, três das vítimas
foram transferidas em estado grave para hospitais do Cabo de Santo
Agostinho e do Recife. Apesar do quadro de faturas expostas em
pernas e braços, todas estão conscientes e orientadas.

As vítimas do deslizamento têm idades entre 11 e 83 anos e têm
graus de parentesco entre si. Segundo a secretária de Saúde do
município, Andréa Micheles, o deslizamento atingiu ao menos três
casas.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/deslizamen
to-de-barreira-em-tamandare-deixa-feridos-tres-
foram/229521/
Data da notícia: 07.06.22
Fonte: Folha PE

Notícias Locais – Desastres

Pernambuco tem mais de 128 mil desalojados
ou desabrigados após mais de duas semanas de
chuvas

Após mais de duas semanas de chuvas, Pernambuco passou a ter
119.523 desalojados e 9.134 desabrigados, totalizando 128.657
pessoas que precisaram abandonar as casas devido ao temporal. A
tragédia, a segunda maior do estado em número de óbitos, deixou 128
mortos no fim de maio e, nesta terça-feira (7), um adolescente morreu
em um deslizamento de barreira na Zona Norte do Recife.

No domingo (5), além de 37 cidades que decretaram situação de
emergência por causa das chuvas, havia 61.596 desalojados e 9.631
desabrigados, totalizando 71.227 pessoas. O acréscimo foi de 48.296
pessoas entre as que perderam as casas de forma temporária ou
definitivamente.

A Defesa Civil do estado também afirmou que a continuidade das
chuvas aumenta os riscos à população e, por isso, as pessoas devem
seguir as orientações das autoridades municipais. É possível buscar
ajuda 24 horas por dia nos telefones 199 e (81) 3181-2490.

Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/20
22/06/07/pernambuco-desalojados-ou-
desabrigados-apos-mais-de-duas-semanas-de-
chuvas.ghtml
Data da notícia: 07.06.22
Fonte: G1 PE
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