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OMS: pandemia de Covid-19 matou entre
13,3 e 16,6 milhões de pessoas em 2020 e
2021

A pandemia de covid-19 provocou entre 13,3 e 16,6 milhões de
mortes desde janeiro de 2020 em dezembro de 2021, ou seja,
um número muito superior ao oficialmente registrado, de
acordo com cálculos da Organização Mundial da Saúde (OMS)
divulgados nesta quinta-feira.
"Novos dados da Organização Mundial da Saúde mostram que
o balanço total associado direta ou indiretamente com a
pandemia de covid-19 entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de
dezembro de 2021, é de 14,9 milhões de mortes (com uma
margem de entre 13,3 e 16,6 milhões)", afirmou a instituição
em um comunicado.

Terceiro caso de ebola é confirmado no
noroeste do Congo, diz OMS

Autoridades de saúde confirmaram um terceiro caso de ebola na
cidade de Mbandaka, no noroeste da República Democrática do
Congo, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta
quinta-feira (5).
Os profissionais de saúde iniciaram a vacinação contra
o ebola na semana passada em Mbandaka, capital da província
de Equateur. A cidade de Mbandaka, um centro comercial
lotado às margens do rio Congo, enfrentou dois surtos
anteriores – em 2018 e em 2020. É uma localidade onde as
pessoas vivem nas proximidades, com ligações rodoviárias,
marítimas e aéreas para a capital Kinshasa.
O Congo enfrentou 13 surtos anteriores de Ebola, incluindo um
em 2018-2020 no Leste, que matou quase 2,3 mil pessoas, o
segundo maior número registrado na história da febre
hemorrágica.

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/terceiro-
caso-de-ebola-e-confirmado-no-noroeste-do-congo-diz-
oms/
Data da notícia: 05.05.22
Fonte: CNN

Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/saude
/2022/05/oms-pandemia-de-covid-matou-entre-13-3-e-
16-6-milhoes-de-pessoas-em-2.html#
Data da notícia: 05.05.22
Fonte: Diário de Pernambuco
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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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BA: Sesab monitora 17 municípios baianos
em altíssimo risco para dengue

Cerca de 80 representantes de municípios baianos participaram, de
forma virtual, da reunião de monitoramento das arboviroses
urbanas (dengue, zika e chikungunya), promovida pela Secretaria
da Saúde da Bahia, nesta quarta-feira (4). Eles representam os 5
núcleos regionais de saúde e dos 17 municípios que hoje são
considerados de alto e altíssimo risco para epidemia de dengue.
Os 17 municípios com coeficiente de incidência para dengue maior
que 100 casos para cada 1000 habitantes ficam localizados nos
núcleos de saúde Sudoeste, Sul, Oeste, Centro-Norte e Norte. São
eles: Urandi, Floresta Azul, Coaraci, Potiraguá, Apuarema, Santa
Cruz da Vitória, Mirangaba, Caatiba, Oliveira dos Brejinhos,
Chorrochó, Remanso, Abaré, Caculé, Itajuípe, Caldeirão Grande,
Érico Cardoso e Ipupiara. Outros 8 municípios estão em alerta do
mesmo nível para chikungunya e 1 para zika.

Link:
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/se
sab-monitora-17-municipios-baianos-em-altissimo-
risco-para-dengue/
Data da notícia: 05.05.22
Fonte: Correio
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Link:
https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2022/
05/04/ceara-registra-31-notificacoes-de-sarampo-
em-2022-11-casos-sao-investigados.html
Data da notícia: 04.05.22
Fonte: O Povo

Ceará registra 31 notificações de sarampo em
2022; 11 casos são investigados

Entre os dias 1º de janeiro e 4 de maio deste ano, 31 casos suspeitos
de sarampo foram notificados no Ceará, informou a Secretaria
Estadual da Saúde (Sesa). O número já corresponde a 67% de todas
as notificações registradas no Estado entre janeiro e novembro de
2021, período de consolidação do último boletim epidemiológico
divulgado pela pasta. Os dados foram levantados pelo Grupo
Técnico das Doenças Imunopreveníveis, da Sesa.
Dentre os casos suspeitos contabilizados em 2022, 20 foram
descartados através de exames laboratoriais e os outros 11 estão
sob investigação. De acordo com a Sesa, o diagnóstico ocorre após o
processamento de duas amostras biológicas de cada paciente no
Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Os municípios com
casos ainda em investigação são: Fortaleza (2), Maranguape (1),
Morada Nova (1), Cascavel (1), Itarema (2), Amontada (1), São
Gonçalo do Amarante (1) e Itaitinga (2).

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/sesab-monitora-17-municipios-baianos-em-altissimo-risco-para-dengue/
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Com uma morte no mês, Recife tem queda de
99,8% no total de óbitos por Covid-19 em
abril

Em abril de 2022, o Recife registrou queda de 99,8% no total de
mortes por Covid-19. Segundo informou a Secretaria de Saúde da
capital pernambucana (Sesau), no mês, uma morte foi notificada em
18 de abril - em abril de 2021, a cidade contabilizou 617 mortes pela
doença.
O Recife também alcançou outro marco importante no controle
da Covid-19: a cidade verificou o maior período sem nenhuma
morte causada pela doença desde o início. Entre 28 de março e 17
de abril, ou seja, 21 dias consecutivos, a capital pernambucana não
contabilizou óbitos pelo coronavírus.
A marca anterior era de 10 dias seguidos, entre 11 e 20 do último
mês de março.
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Link: https://www.folhape.com.br/noticias/com-
uma-morte-no-mes-recife-tem-queda-de-998-no-
total-de-obitos-por/225593/
Data da notícia: 04.05.22
Fonte: Folha de Pernambuco
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