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Notícias internacionais

Médicos Sem Fronteiras está respondendo
a um aumento sem precedentes de casos
de sarampo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) descobriu que havia
mais 23 milhões de bebês com menos de um ano que
perderam suas vacinas de rotina em 2020 do que em 2019 –
incluindo a primeira de duas doses de vacina contra o sarampo
recomendadas para crianças pela OMS. Esse número não é tão
alto desde 2009 e acredita-se que tenha contribuído para o
atual aumento maciço de casos em todo o mundo .
Há várias razões para isto; em lugares como o Afeganistão, os
casos são altos em parte devido a conflitos e infra-estrutura de
saúde danificada. Na República Democrática do Congo (RDC), o
acesso desigual a serviços de saúde preventivos e básicos
alimentou um ciclo de surtos de sarampo ao longo dos
anos. Alguns países – Libéria, por exemplo – podem estar
sentindo os efeitos diretos da interrupção das campanhas de
vacinação infantil de rotina pelo COVID-19 .

Casos de hepatite aumentam entre
crianças em todo o mundo, mas a causa
permanece um mistério

Uma doença perigosa e misteriosa continua a se espalhar entre
as crianças, assim como as perguntas sobre o que a está
causando, incluindo possíveis ligações ao Covid-19. Mas é muito
cedo para dizer o que está por trás dos casos, dizem os
especialistas. Mais de 600 casos de hepatite sem causa
conhecida foram identificados em todo o mundo desde outubro
de 2021, e muitos dos casos ocorrem em crianças anteriormente
saudáveis, agora acometidas por doenças graves.
O Reino Unido tem o maior número de casos identificados,
com 197 , enquanto os EUA têm 180 casos , a maioria dos quais
foi grave o suficiente para exigir hospitalização.
Embora mais casos estejam sendo reconhecidos, a causa ainda é
um mistério médico.

Link:
https://www.theguardian.com/society/2022/may/23/he
patitis-cases-children-rising
Data da notícia: 23.05.22
Fonte: The Guardian

Link:
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/msf-
responding-unprecedented-surge-measles-cases
Data da notícia: 23.05.22
Fonte: Doctors Whitout Borders
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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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Brasil registra 47 mortes por Covid; média
móvel volta a ficar abaixo de 100

O Brasil registrou nesta segunda-feira (23) 47 mortes pela Covid-19
nas últimas 24 horas, totalizando 665.727 desde o início da
pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é
de 96 --foi a primeira vez em 10 dias. Em comparação à média de
14 dias atrás, a variação foi de -1%, indicando tendência
de estabilidade nos óbitos pela doença.
Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso 
do Sul, Paraíba, Paraná, Roraima e Sergipe não registraram morte 
pela doença em 24 horas.
Não houve divulgação de dados atualizados de casos e mortes no 
Tocantins.
O país também registrou 13.571 novos diagnósticos de Covid-19 
em 24 horas, completando 30.799.914 casos conhecidos desde o 
início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 
7 dias foi de 14.458, variação de -10% em relação a duas semanas 
atrás.

Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2
022/05/23/brasil-registra-47-mortes-por-covid-
media-movel-volta-a-ficar-abaixo-de-100.ghtml
Data da notícia: 23.05.22
Fonte: G1
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Brasil monitora 64 casos suspeitos de
hepatite misteriosa em crianças

O Ministério da Saúde informou segunda-feira, 23, que 64 casos
suspeitos da hepatite fulminante de origem desconhecida em
crianças estão sendo investigados no Brasil. Até o momento,
nenhuma notificação foi confirmada e 12 registros foram
descartados. A doença, que tem sido investigada em países da
Europa e nos Estados Unidos, pode ter relação com o subtipo 41 do
adenovírus, mas a causa ainda não foi descoberta.
De acordo com a pasta, 15 estados monitoram episódios. São 24
em São Paulo, oito em Minas Gerais, 5 no Rio Grande do Sul, cinco
em Pernambuco, quatro no Rio de Janeiro, três no Mato Grosso do
Sul, três em Santa Catarina. As demais notificações foram feitas por
Paraná (2), Espírito Santo (2), Goiás (2), Ceará (2), Rio Grande do
Norte (1), Maranhão (1), Rondônia (1) e Paraíba (1).

Link: https://veja.abril.com.br/saude/brasil-
monitora-64-casos-de-hepatite-misteriosa-em-
criancas/
Data da notícia: 23.05.22
Fonte: Veja
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https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/05/23/brasil-registra-47-mortes-por-covid-media-movel-volta-a-ficar-abaixo-de-100.ghtml
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PE registra mais 708 casos da Covid-19 nesta
terça

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta terça-feira
(24), 708 casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, três (0,4%)
são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 705
(99,6%) são leves. Agora, Pernambuco totaliza 933.527 casos
confirmados da doença, sendo 58.603 graves e 874.924 leves.
Também estão sendo contabilizados dois óbitos, ocorridos nos dias
01/02/2022 e 23/05/2022. Com isso, o Estado totaliza 21.697
mortes pela Covid-19..

Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/
vidaurbana/2022/05/pe-registra-mais-708-casos-
da-covid-19-nesta-terca.html
Data da notícia: 24.05.22
Fonte: Diário de Pernambuco
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Pernambuco contabiliza 37 famílias
desalojadas em Olinda e no Recife por conta
das fortes chuvas

Balanço divulgado pela Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe)
divulgado na manhã desta terça-feira (24) indica que há 37 famílias
desalojadas em razão das fortes chuvas no Estado, que ocorrem
desde o domingo (22). Não há registro de vítimas ou feridos.
Segundo o órgão, são 30 famílias desalojadas em Olinda, na Região
Metropolitana do Recife, por causa do destelhamento de algumas
casas no bairro de Salgadinho. A coordenadoria do município
informou o problema ocorreu devido aos fortes ventos que
atingiram a região.
No Recife, sete famílias ficaram desalojadas por conta dos
alagamentos que atingiram a cidade.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/codecipe-
contabiliza-37-familias-desalojadas-em-olinda-e-no-
recife-por/227915/
Data da notícia: 24.05.22
Fonte: Folha de Pernambuco

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2022/05/pe-registra-mais-708-casos-da-covid-19-nesta-terca.html
https://www.folhape.com.br/noticias/codecipe-contabiliza-37-familias-desalojadas-em-olinda-e-no-recife-por/227915/
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