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Notícias internacionais

Número de mortos por surto de cólera na
Nigéria sobe para 38

O número de mortos por um surto de cólera na Nigéria, o país
mais populoso da África, subiu para 38 até agora este ano,
disse o Centro de Controle de Doenças da Nigéria (NCDC) na
terça-feira.
O país registrou um total de 1.569 casos confirmados de cólera
desde o início em janeiro, disse Jessica Akinrogbe, oficial sênior
de resposta a emergências do NCDC, em uma reunião de
saneamento de água em Abuja, capital da Nigéria.
Em meados de abril, o NCDC relatou 31 mortes de 1.359 casos
confirmados.
A cólera é uma doença altamente virulenta caracterizada em
sua forma mais grave por um início súbito de diarreia aquosa
aguda que pode levar à morte por desidratação grave.
Akinrogbe disse que um total de 15 estados foram afetados
pelo surto, observando que alguns estados não relataram
problemas de cólera em suas localidades.
.

Austrália relata 4ª morte por encefalite
japonesa, esta em Queensland

As autoridades de saúde australianas relataram uma fatalidade
humana adicional devido ao vírus transmitido por mosquitos, a
encefalite japonesa.
Em 4 de maio, as autoridades relataram uma morte em
Queensland. Isso se soma às mortes relatadas anteriormente em
Nova Gales do Sul, Austrália do Sul e Victoria.
Atualmente, 38 casos humanos de encefalite japonesa foram
relatados na Austrália este ano.
Em 4 de março de 2022, a diretora médica interina da Austrália,
Dra. Sonya Bennett, declarou a situação do vírus da encefalite
japonesa (JEV) como um Incidente de Doença Transmissível de
Significado Nacional.

Link: http://outbreaknewstoday.com/australia-reports-
4th-japanese-encephalitis-death-this-one-in-queensland-
32728/
Data da notícia: 10.05.22
Fonte: News Desk

Link: https://africa.cgtn.com/2022/05/10/death-toll-of-
cholera-outbreak-in-nigeria-rises-to-38/
Data da notícia: 05.05.22
Fonte: Xinhua
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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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Colômbia: chuvas deixam 47 mortos e mais
de 18.000 famílias afetadas

A Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres da Colômbia
(UNGRD) informou que as fortes chuvas deixaram pelo menos 47
mortos, 49 feridos e 7 desaparecidos.
De 16 de março a 9 de maio, as chuvas também atingiram 18,1 mil
famílias e atingiram 285 municípios em 25 dos 32
departamentos. Entre os departamentos mais prejudicados estão
Antioquia, Cauca, Santander, Huila, Tolima e Nariño.
Além de destruir 185 casas, as chuvas causaram danos a 9.300
moradias, 480 estradas, 48 pontes, 24 passarelas, 64 aquedutos,
27 esgotos, 2 postos de saúde e 54 unidades educacionais.
Durante esta temporada, houve 271 deslizamentos de terra, 129
inundações, 64 inundações repentinas, 37 vendavais, 13
tempestades, 11 inundações torrenciais e 4 tempestades de
granizo.

Link:
https://www.telesurenglish.net/news/Colombia-
Rains-Leave-47-Dead-and-Over-18000-Families-
Affected-20220510-0005.html
Data da notícia: 10.05.22
Fonte: TeleSur
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Link:
https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-
saude/2022/05/5006854-oms-casos-de-covid-19-
aumentam-em-50-paises.html
Data da notícia: 11.05.22
Fonte: Correio Braziliense

OMS: casos de covid-19 aumentam em 50
países

Novas versões do Sars-CoV-2 têm levado ao aumento de casos da
covid-19 em pelo menos 50 países, alertou, ontem, a Organização
Mundial da Saúde (OMS). De acordo com Tedros Adhanom
Ghebreyesus, diretor-geral da agência das Nações Unidas, a
subvariante BA.2 da ômicron continua sendo a dominante em todos
os territórios, mas as cepas BA.4 e BA.5 impulsionaram a
transmissão do coronavírus nas últimas semanas, tornando ainda
mais grave a situação de países que seguem severamente castigados
pela pandemia, como a África do Sul. Segundo o diretor-geral da
OMS, o "pior cenário" seria o surgimento de uma variante mais
transmissível e mortal, o que pode ser facilitado pelas baixas taxas
de imunização em alguns países. "O número crescente de casos
destaca a volatilidade desse vírus. "As subvariantes estão gerando
um grande aumento nos casos. Mas, pelo menos no momento, as
hospitalizações e as mortes não estão aumentando tão rapidamente
quanto nas ondas anteriores", comparou.

https://www.telesurenglish.net/news/Colombia-Rains-Leave-47-Dead-and-Over-18000-Families-Affected-20220510-0005.html
https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2022/05/5006854-oms-casos-de-covid-19-aumentam-em-50-paises.html


Recife,  11 de maio de 2022

AL: Prefeitura de Maragogi decreta Estado de
Emergência após registro de 119 casos de
dengue

A Prefeitura de Maragogi decretou Estado de Emergência Pública
da Saúde por conta do surto de dengue, zika e chikungunya. O
decreto está publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (11) e
tem validade de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo
período.
Enquanto durar o decreto, a Secretaria Municipal de Saúde poderá
realizar contratação temporária de pessoal com a finalidade de atuar no
combate à proliferação do mosquito transmissor.
A publicação considera o atual estado de alerta epidêmico que se
encontra o Estado de Alagoas; o Relatório Técnico da Vigilância em Saúde,
do setor de Vigilância Epidemiológica, e o Levantamento de Índice Rápido
do Aedes aegypti, que aponta médio risco para infestação pelo Aedes, em
vários pontos de Maragogi.

Link:
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2022/05/
11/prefeitura-de-maragogi-decreta-estado-de-
emergencia-apos-registro-de-119-casos-de-
dengue.ghtml
Data da notícia: 11.05.22
Fonte: G1 AL
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Link: https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2022/05/10/estado-de-sp-
investiga-sete-casos-suspeitos-de-hepatite-
infantil-aguda-de-causa-desconhecida.ghtml
Data da notícia: 10.05.22
Fonte: G1 SP

Estado de SP investiga sete casos suspeitos de
hepatite grave em crianças de causa
desconhecida

A Organização Mundial da Saúde diz que os primeiros casos dessa
hepatite misteriosa apareceram no começo de abril na Grã-
Bretanha. No mundo, já são quase 230 relatos de casos da doença.
O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) de São Paulo informou
nesta terça-feira (10) que investiga sete casos suspeitos de hepatite
grave em crianças no estado, provocados por agente desconhecido.
A doença atinge pacientes com menos de 16 anos, que apresentam
sintomas semelhantes aos da doença hepática - como icterícia,
diarreia, vômitos e dores abdominais -, porém, sem a presença do
vírus.
Os casos foram identificados nos municípios de São Paulo, São José
dos Campos e Fernandópolis, no interior. Segundo a Secretaria
Estadual da Saúde, dois dos pacientes estão internados e os demais
evoluem bem.

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2022/05/11/prefeitura-de-maragogi-decreta-estado-de-emergencia-apos-registro-de-119-casos-de-dengue.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/05/10/estado-de-sp-investiga-sete-casos-suspeitos-de-hepatite-infantil-aguda-de-causa-desconhecida.ghtml
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Com mais uma notificação, Pernambuco
chega a dois casos suspeitos de hepatite
aguda grave

Mais um caso suspeito de hepatite aguda grave de origem
desconhecida foi notificado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-
PE), nesta terça-feira (10). O registro é de um adolescente do sexo
masculino, de 14 anos, residente no município de Salgueiro, no
Sertão do Estado. Agora, Pernambuco soma, até o momento, dois
casos suspeitos de hepatite de origem desconhecida.
O jovem deu entrada no Hospital Getúlio Vargas, no bairro do
Cordeiro, Zona Norte do Recife, com quadro de febre e artralgia no
último dia 7, encaminhado do Hospital Regional Inácio de Sá.
Nos primeiros exames coletados, foi detectado um aumento nas
transaminases, que são enzimas intracelulares que atuam
catalisando diversas reações, principalmente no fígado, e um dos
critérios elencados pelo órgão federal para definição de caso
suspeito.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco
-notifica-mais-um-caso-suspeito-de-hepatite-
estado-soma/226364/
Data da notícia: 10.05.22
Fonte: Folha de Pernambuco
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Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/20
22/05/10/pe-confirma-mais-590-casos-e-duas-
mortes-por-covid-estado-totaliza-928421-
infectados-e-21645-obitos.ghtml
Data da notícia: 10.05.22
Fonte: G1 PE

PE confirma mais 590 casos e duas mortes por
Covid; estado totaliza 928.421 infectados e
21.645 óbitos

Dados foram divulgados nesta terça (10) pelo governo. Números são
computados desde março de 2020, quando começou a pandemia no
estado.
O governo de Pernambuco confirmou, nesta terça (10), mais 590
casos do novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)
também registrou, oficialmente, mais duas mortes por Covid-19.
Com os dados divulgados no boletim desta terça, Pernambuco
passou a totalizar 928.421 casos confirmados da doença, sendo
58.557 graves e 869.864 leves.
Os números são registrados desde março de 2020, quando começou
a pandemia em Pernambuco. Neste período, o governo contabilizou
21.645 mortes provocadas pela doença.
Entre os casos confirmados nesta terça, três deles, ou 0,5%, são de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 587 (99,5%) são leves.

https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco-notifica-mais-um-caso-suspeito-de-hepatite-estado-soma/226364/
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