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Notícias internacionais

Zimbabué: Sarampo mata 14 crianças em
Manicaland

Pelo menos 14 crianças morreram de sarampo, enquanto 72
casos foram registrados até agora no distrito de Mutasa,
província de Manicaland, informou o Ministério da Saúde e
Puericultura nesta quarta-feira.
A infecção viral foi detectada em crianças de seis meses a 15
anos no distrito de Mutasa em abril.
“Até o momento, um total de 72 casos e 14 mortes foram
relatados. Dos casos relatados, apenas nove foram vacinados,
enquanto o restante não foi vacinado ou seu status de
vacinação é desconhecido”, disse o Ministério da Saúde em
comunicado.
O sarampo, comumente encontrado em crianças, se espalha
pelo ar por gotículas respiratórias produzidas pela tosse ou
espirro.
Os sintomas que incluem tosse, coriza, olhos inflamados, dor
de garganta, febre e erupção cutânea vermelha e manchada
não aparecem até 10 a 14 dias após a exposição.

Iraque relata 55 casos de febre
hemorrágica viral, 12 mortes

O Ministério da Saúde do Iraque disse na terça-feira que
registrou até 55 casos de febre hemorrágica viral (FHV)
recentemente, incluindo 12 casos fatais. "A maioria dos casos de
VHF foi registrada na província de Dhi Qar, no sul do Iraque,
onde 29 do total de casos foram detectados", disse o porta-voz
do Ministério da Saúde, Sayf al-Badr, em entrevista coletiva. A
febre hemorrágica não é nova no Iraque, mas o número de
casos está crescendo, disse o porta-voz. O primeiro caso de VHF
na onda atual foi detectado em Dhi Qar no mês passado. “Não
há vacina ou antiviral para esta doença, o paciente pode ser
tratado nos estágios iniciais da doença, mas o tratamento seria
difícil quando a doença chegasse ao estágio perigoso, como
sangramento sob a pele ou de outras partes do corpo. ”, disse
al-Badr.

Link: https://themedialine.org/headlines/iraq-reports-
55-cases-of-viral-hemorrhagic-fever-12-deaths/
Data da notícia: 11.05.22
Fonte: The Medialine

Link: https://www.zimlive.com/2022/05/11/measles-
kills-14-children-in-manicaland-mass-vaccination-
launched/
Data da notícia: 13.05.22
Fonte: Zim Live
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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.
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Gripe do tomate em Kerala (India):
Karnataka pede que distritos fronteiriços
estejam em alerta

A gripe do tomate está afetando crianças com menos de cinco anos
em Kerala. Além das bolhas vermelhas, os sintomas da gripe
incluem “febre alta, dor no corpo, inchaço nas articulações e fadiga
– muito parecido com chikungunya”, disse um comunicado do
departamento de saúde.
Com vários casos de gripe do tomate sendo relatados em crianças
em Kerala , o ministro da Saúde de Karnataka, K Sudhakar, instruiu
as autoridades a vigiar diariamente os viajantes do estado que
entram em distritos fronteiriços como Mangaluru, Udupi, Kodagu,
Chamrajnagara e Mysuru. Sudhakar também reiterou que não há
necessidade de pânico.

Link:
https://indianexpress.com/article/cities/bangalore
/tomato-flu-kerala-karnataka-border-districts-alert-
7912681/
Data da notícia: 12.05.22
Fonte: The Indian Express
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Link: https://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/bbc/2022/05/12/covid-coreia-do-norte-
anuncia-primeiros-casos-oficiais-da-doenca.htm
Data da notícia: 12.05.22
Fonte: UOL

Covid: Coreia do Norte anuncia primeiros
casos oficiais da doença

Governo norte-coreano recusou qualquer tipo de vacina, e seu líder,
Kim Jong-un, decidiu determinar controles de "emergência
máxima". Mais de dois anos após a Organização Mundial da Saúde
(OMS) classificar a covid-19 como pandemia, a Coreia do Norte
ordenou um estrito lockdown nacional ao confirmar oficialmente
suas primeiras infecções pelo novo coronavírus. A imprensa estatal
relatou um surto da variante ômicron na capital, Pyongyang, mas
não informou o número de casos.
A Coreia do Norte rejeitou qualquer tipo de programa de vacinas,
mesmo quando oferecidas por outros países. Em vez disso,
controlou a covid fechando suas fronteiras ? e nunca anunciou um
caso da doença, apesar de especialistas acreditarem que o vírus está
presente no território há muito tempo. Observadores internacionais
dizem que a população de 25 milhões do país é vulnerável devido à
falta de um programa de vacina contra a covid-19 ? o governo
norte-coreano recusou até mesmo ofertas da comunidade
internacional para fornecer milhões de vacinas AstraZeneca e
Sinovac de fabricação chinesa no ano passado.

https://indianexpress.com/article/cities/bangalore/tomato-flu-kerala-karnataka-border-districts-alert-7912681/
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2022/05/12/covid-coreia-do-norte-anuncia-primeiros-casos-oficiais-da-doenca.htm
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Dengue: em meio a alta de casos em MG,
Brasil tem nova linhagem do vírus

Em meio à disparada de casos de dengue em Minas Gerais, a
identificação de uma nova linhagem do vírus no Brasil requer
atenção das autoridades. O paciente é de Aparecida de Goiânia,
Região Metropolitana de Goiânia, no estado de Goiás. O caso,
confirmado pela Fiocruz, é o segundo registro da nova linhagem
nas Américas. O primeiro é de 2019, no Peru.
Embora não desperte alerta imediato, segundo especialistas, a
nova linhagem reitera a necessidade dos cuidados básicos de
proteção. “Tudo indica que este caso é algo mais isolado. Esta é
uma variante do vírus tipo 2 da dengue, sendo que o que circula
neste momento é o vírus tipo 1”, explica o epidemiologista Geraldo
Cunha. “As questões de transmissibilidade, ou letalidade ainda não
são muito conhecidas no Brasil sobre a nova linhagem”, justifica.

Link:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/
05/10/interna_gerais,1365446/dengue-em-meio-a-
alta-de-casos-em-mg-brasil-tem-nova-linhagem-do-
virus.shtml
Data da notícia: 11.05.22
Fonte: Estado de Minas
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Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/
2022/05/11/media-movel-de-mortes-por-covid-
no-brasil-volta-a-ficar-acima-de-100-apos-uma-
semana.ghtml
Data da notícia: 11.05.22
Fonte: G1

Média móvel de mortes por Covid no Brasil
volta a ficar acima de 100 após uma semana

São 664.564 óbitos e 30.614.065 casos conhecidos registrados do
novo coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados
reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Média móvel
aponta 107 vítimas por dia na última semana, dois dias após chegar
à marca de 84.
O Brasil registrou nesta quarta-feira (11) 121 mortes pela Covid-19
nas últimas 24 horas, totalizando 664.564 desde o início da
pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é
de 107 --voltando a ficar acima da marca de 100 após uma
semana. Dois dias antes, essa média chegou à marca de 84, menor
registro desde abril de 2020. Em comparação à média de 14 dias
atrás, a variação foi de +2%, indicando tendência
de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença.
Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e
Sergipe não tiveram registro de morte em 24 horas. No Acre, no
Piauí e em Roraima, também não houve qualquer novo caso
registrado no período.

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/05/10/interna_gerais,1365446/dengue-em-meio-a-alta-de-casos-em-mg-brasil-tem-nova-linhagem-do-virus.shtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/05/11/media-movel-de-mortes-por-covid-no-brasil-volta-a-ficar-acima-de-100-apos-uma-semana.ghtml
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Em três dias, PE notifica terceiro caso
suspeito de hepatite grave em crianças com
origem desconhecida

O terceiro caso suspeito de hepatite aguda grave de origem
desconhecida foi notificado, nesta quarta (11), em Pernambuco.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a paciente
é uma menina de 3 anos que mora em Glória do Goitá, na Zona da
Mata de Pernambuco. Foi a terceira notificação em três dias
consecutivos.
O primeiro caso suspeito da doença no estado foi registrado na
segunda (9). É uma criança de 1 ano, moradora de Toritama, no
Agreste.
O segundo, divulgado na terça (11), é de um jovem de 14 anos
morador de Salgueiro, no Sertão. O estado disse que notificou o
Ministério da Saúde dos três casos.

Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/202
2/05/11/em-tres-dias-pe-notifica-terceiro-caso-
suspeito-de-hepatite-grave-em-criancas-com-
origem-desconhecida.ghtml
Data da notícia: 11.05.22
Fonte: G1 PE
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Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/20
22/05/11/pe-confirma-mais-669-casos-e-tres-
mortes-por-covid-estado-totaliza-929090-
infectados-e-21648-obitos.ghtml
Data da notícia: 11.05.22
Fonte: G1 PE

PE confirma mais 669 casos e três mortes por
Covid; estado totaliza 929.090 infectados e
21.648 óbitos

O governo de Pernambuco confirmou, nesta quarta-feira (11), mais
669 casos do novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-
PE) também registrou, oficialmente, mais três mortes por Covid-19.
Com os dados divulgados no boletim desta terça, Pernambuco
passou a totalizar 929.090 casos confirmados da doença, sendo
58.560 graves e 870.530 leves.
Os números são registrados desde março de 2020, quando começou
a pandemia em Pernambuco. Neste período, o governo contabilizou
21.648 mortes provocadas pela doença.
Entre os casos confirmados nesta quarta, três deles, ou 0,4%, são de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 666 (99,6%) são leves.
As três mortes confirmadas nesta quarta ocorreram, de acordo com
o governo, entre os dias 23 de fevereiro e 17 de março deste ano.
Os casos do novo coronavírus estão distribuídos por todos os 184
municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de
Noronha.

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/05/11/em-tres-dias-pe-notifica-terceiro-caso-suspeito-de-hepatite-grave-em-criancas-com-origem-desconhecida.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/05/11/pe-confirma-mais-669-casos-e-tres-mortes-por-covid-estado-totaliza-929090-infectados-e-21648-obitos.ghtml
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