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Notícias internacionais

Subvariante da Ômicron impulsiona surto
de Covid-19 em Portugal

LISBOA (Reuters) – Uma subvariante da Ômicron tem
alimentado um aumento nos casos de Covid-19 em Portugal,
que agora tem a segunda maior taxa de infecção do mundo,
potencialmente ameaçando a recuperação do setor de
turismo.
Portugal registrou uma média de 2.447 novos casos por milhão

de pessoas nos últimos sete dias. Isso se compara aos 449 da
vizinha Espanha e 70 do Reino Unido, de acordo com o
rastreador Our World In Data. A média móvel diminuiu
ligeiramente nos últimos dias e está em pouco mais de um
terço do pico da Ômicron de 31 de janeiro.
Portugal tem a quinta maior taxa de mortalidade por Covid-19

do mundo e as hospitalizações estão aumentando, mas ambas
ainda estão muito abaixo dos picos anteriores.
Várias empresas de turismo contatadas pela Reuters
expressaram temores sobre o aumento, mas disseram que não
tiveram cancelamentos até agora. O número de turistas
estrangeiros em abril ficou próximo dos níveis vistos antes da
pandemia.

Ataques com seringas na Europa
preocupam autoridades

Mais de 300 pessoas em França relataram ter sido picadas do
nada com agulhas em clubes nocturnos ou concertos nos
últimos meses. Pessoas de Paris, Toulouse, Nantes, Nancy,
Rennes e outras cidades de França relataram ter sido picadas
com uma agulha sem o seu conhecimento ou autorização.
Os indivíduos visados, na sua maioria mulheres, mostram
marcas visíveis de injecção, muitas vezes hematomas, e relatam
sintomas como tonturas, avança a Sky Nwes.
Os proprietários de discotecas e a polícia estão a tentar
sensibilizar a população, e um rapper até interrompeu o seu
recente espectáculo para avisar os frequentadores de concertos
sobre o risco de ataques com agulhas.

Link:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/2009466/at
aques-com-seringas-na-europa-preopcupam-autoridades
Data da notícia: 02.06.22
Fonte: O Minuto

Link:
https://www.istoedinheiro.com.br/subvariante-da-
omicron-impulsiona/
Data da notícia: 02.06.22
Fonte: Isto é
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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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Número de casos de monkeypox em Portugal
sobe para 138

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, nesta quinta-feira,
mais 19 casos de infeção pelo vírus monkeypox em Portugal. No
total, as autoridades da saúde registaram 138 casos. Até agora, a
maioria das infeções foi notificada em Lisboa e Vale do Tejo, mas
também há informação de casos nas regiões Norte e Algarve. As
infeções, confirmadas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, são em homens entre os 20 e os 61 anos, “tendo a
maioria menos de 40 anos”, indica a DGS.

Todos os casos identificados “mantêm-se em acompanhamento
clínico, encontrando-se estáveis” e a informação recolhida através
dos inquéritos epidemiológicos “está a ser analisada para
contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e
internacional”, lê-se na nota.

Varíola dos macacos: caso suspeito está
sendo monitorado no Ceará

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou, na última
segunda-feira (30), que recebeu a notificação de um caso
suspeito de varíola dos macacos, identificado em um residente da
capital. Segundo a Sesa, o paciente com suspeita da doença não
teria tido qualquer contato com alguém contaminado e nem
viajado para os locais onde a doença já foi registrada.
Em nota, a Secretaria informou que logo que o caso foi

identificado foram aplicadas todas as medidas recomendadas,
como isolamento domiciliar, busca de contatos e coleta de
material para exames, que está em processamento.
Até o momento, a principal suspeita diagnóstica é varicela,
também conhecida como catapora. O caso segue em
monitoramento com a possibilidade, inclusive, de se tratar de
alguma outra doença, como sífilis, dengue ou chikungunya, já que
os sintomas gerais são semelhantes em todas elas. A possibilidade
de ser varíola do macaco também não foi descartada.

Link:
https://expresso.pt/sociedade/2022-06-02-Numero-de-
casos-de-monkeypox-em-Portugal-sobe-para-138-
7d99a57f
Data da notícia: 02.06.22
Fonte: Expresso
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Link:
https://www.brasildefato.com.br/2022/06/02/variola-
dos-macacos-caso-suspeito-esta-sendo-monitorado-no-
ceara
Data da notícia: 02.06.22
Fonte: Brasil de Fato
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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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TOCANTINÓPOLIS: Salmonela provoca
intoxicação alimentar em escola

A Secretaria Municipal de Saúde de Tocantinópolis, no Bico do
Papagaio, apresentou nesta quarta-feira, 1º, o relatório sobre o surto
de doença transmitida por alimento (DTA), ocorrido na Escola Estadual
Girassol de Tempo Integral XV de Novembro, no último dia 13 de abril.
Diversos alunos e funcionários passaram mal e tiveram de ser
encaminhados para atendimento médico na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e no Hospital Municipal.

No relatório divulgado nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde diz
que a fonte de infecção foi o alimento “salpicão”. Os exames da
amostra desse alimento, apontaram a presença significativa das
bactérias “Staphylococcus aureus” e “Salmonella spp”, as quais foram
provavelmente introduzidas por alguma falha na manipulação ou
acondicionamento dos alimentos e refeições prontas para consumo.

Assim, com a identificação do problema, todas as condutas a serem
revistas e estabelecidas foram novamente reforçadas à equipe escolar.

Link:
https://www.folhadobico.com.br/tocantinopolis-
salmonela-provoca-intoxicacao-alimentar-em-
escola/
Data da notícia: 02.06.22
Fonte: Folha do Bico

Paraíba registra primeiro caso de grávida
infectada por Zika em 2022

A Paraíba registrou o primeiro caso de grávida infectada pelo Zika vírus
em 2022. A informação é da Secretaria de Saúde estadual. A Zika é a
principal causadora de microcefalia em bebês. Para as gestantes que
contraíram a doença, ainda não há tratamento para reduzir as chances
de o bebê nascer com a malformação.

Um fator que preocupa é que pessoas infectadas pelo vírus Zika
podem não perceber a doença, pois ela é assintomática em 80% dos
casos. Com isso, é muito importante que as mulheres tenham atenção
redobrada em relação ao acompanhamento pré-natal, como alerta a
pediatra e pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão,
Marizélia Ribeiro.
“A gestante precisa consultar seu médico ou enfermeiro que faz o pré-
natal pra saber que tipo de repelente pode usar, e de quanto em
quanto tempo ela pode passar o produto. Ela não deve usar sem
orientação, pelo perigo para a saúde dela e para a saúde do bebê”.

Link:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-
nacional/saude/audio/2022-06/paraiba-registra-
primeiro-caso-de-gravida-infectada-por-zika-em-
2022
Data da notícia: 02.06.22
Fonte: Agencia Brasil

O principal modo de transmissão do vírus,
segundo a Fiocruz, é a picada do mosquito Aedes
aegypti, o mesmo que transmite a dengue a
chikungunya. Mas a pediatra faz outro alerta às
gestantes.
“As pesquisas mostraram que o vírus também
pode passar na relação sexual. Então as
gestantes precisam se proteger utilizando os
preservativos. Porque, às vezes, o parceiro pode
não ter nenhum sinal, as manchinhas, a febre, e
ele ter Zyka, que foi o que a gente viu na
epidemia de 2015 e 2016”.

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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ZIKA DE VOLTA: Pernambuco confirma primeiro
caso da doença em 2022

Pernambuco confirma, nesta quarta-feira (1º), o primeiro caso
de zika em 2022, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Trata-
se de uma mulher, de 20 anos, que mora em Timbaúba, município da
Zona da Mata Norte do Estado, e que não está grávida.

Neste ano, em Pernambuco, já foram notificados 25.531 casos
suspeitos de dengue, 15.996 de chicungunha e 1.222 de zika. Do total
de casos registrados, 530 eram mulheres gestantes com suspeitas de
arboviroses. Dessas, 271 realizaram coleta para análise laboratorial: 37
tiveram confirmação para dengue, 92 para chicungunha e 124
obtiveram resultado negativo para zika.

Em 2021, segundo a SES, foram notificados 73 casos suspeitos
de síndrome congênita do zika, dos quais 30 (41,1%) permanecem em
investigação, 37 (50,7%) foram descartados e cinco (6,8%)
inconclusivos. Além disso, foi confirmado um caso (1,4%) em
2021, mas o nascimento ocorreu em 2015.

Link:
https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/saude-e-bem-
estar/2022/06/15018361-zika-de-volta-
pernambuco-confirma-primeiro-caso-da-doenca-
em-2022.html
Data da notícia: 01.06.22
Fonte: CBN Recife
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Sobe para 126 número de mortes devido às
chuvas em Pernambuco

Aumentou para 126 o número de mortos na tragédia provocada
pelas chuvas em Pernambuco. Nesta quinta (2), mais dois corpos
foram achados e o Instituto de Medicina Legal contabilizou outros
quatro óbitos. Ainda há dois desaparecidos e o número de
desabrigados subiu para 9.302.

Em balanço divulgado às 12h10 desta quinta-feira, o governo
informou que, na noite da quarta (1º), foi encontrado o corpo de
uma vítima de deslizamento na Vila dos Milagres, no Recife.

Nesta quinta, mais uma vítima foi achadas na comunidade Bola de
Ouro, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. As pessoas
desabrigadas estão em 111 abrigos temporários, em 27 cidades,
segundo o governo do estado. No total, 31 cidades decretaram
estado de emergência e 51 tiveram algum tipo de prejuízo em
consequência das chuvas.

Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/20
22/06/02/numero-de-mortes-devido-as-chuvas-
em-pernambuco.ghtml
Data da notícia: 02.06.22
Fonte: Folha PE

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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