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Notícias internacionais

Coreia do Norte relata seis novas mortes
em meio a surto de Covid-19

A Coreia do Norte relatou, na terça-feira (17), em horário local,
seis novas mortes por Covid-19 em meio a uma onda da
doença que atinge o país.
Aproximadamente 270 mil pessoas estão com sintomas de
febre, elevando o número total para 1,4 milhão, segundo
informações da KCNA da mídia estatal na terça -feira.
“Todas as províncias, cidades e condados do país foram
totalmente fechados e unidades de trabalho, unidades de
produção e unidades residenciais isoladas desde a manhã de
12 de maio, e um exame rigoroso e intensivo de todas as
pessoas está sendo realizado”, informou a KCNA no domingo
(15).
A Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou, nesta
segunda-feira (16), que acompanha com preocupação o surto
da doença no país. Em um comunicado divulgado à imprensa, a
entidade reiterou o compromisso de apoio ao país na resposta
à pandemia.

Surto de cólera faz mais de 50 mortos em
Taraba (Nigéria)

Mais de cinquenta pessoas morreram no estado de Taraba após
um surto de cólera atualmente devastando a área do governo
local de Beli no estado. Uma residente de Angwan Chamba em
Beli LGA do estado, a Sra. Evelyn Ba'a, que disse ao Blueprint
através de entrevista por telefone, disse que desde a última
semana de quarta-feira até hoje, mais de 50 pessoas perderam
suas vidas.
“O surto começou na semana passada e, a partir dessa semana,
mais de pessoas morreram”, disse ela.
Ele enfatizou que os médicos do hospital geral de Beli estão
fazendo o necessário para garantir que o surto seja gerenciado.
Ela explicou que a estação das chuvas contribuíram para o
aumento no número de casos de cólera em ambos os hospitais
privados e estatais por causa de higiene ambiental pobres.

Link: https://www.blueprint.ng/cholera-outbreak-
claims-over-50-lives-in-taraba/
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: Blue Print

Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/coreia-do-
norte-relata-seis-novas-mortes-em-meio-a-surto-de-
covid-19/
Data da notícia: 16.05.22
Fonte: CNN Brasil
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331 casos de dengue notificados em
Bangalore (Índia); Zona Leste mais afetada

.Cerca de 1.185 casos de dengue foram registrados em Karnataka
até 30 de abril. Até o momento, o BBMP registrou 331 casos na
cidade, dos quais a Zona Leste responde por 123 casos. No ano
passado, foram notificados 1.641 casos nos limites do BBMP. Em
2020, foram notificados 2.047 casos, enquanto em 2019 foram
10.411. Embora sete dos 7.393 que contraíram dengue no estado
tenham morrido, nenhuma morte foi registrada este ano. A Zona
Leste está no topo da lista com 4.276 casos em 2019, seguido por
664 em 2020 e 592 em 2021.
"Não existe tratamento específico. Podemos prevenir a doença
apenas criando conscientização e redução da fonte do mosquito
aedes aegypti”, disse o Comissário Estadual de Saúde D Randeep
na segunda-feira durante uma caminhada organizada na cidade
para marcar o dia nacional da Dengue.

Link: https://www.deccanherald.com/city/top-
bengaluru-stories/331-dengue-cases-reported-in-
bengaluru-east-zone-worst-affected-1109890.html
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: Deccan Herald
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Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia
/brasil/2022/05/covid-19-brasil-tem-13-5-mil-
novos-casos-e-69-mortes-em-24-horas.html
-quatro-primeiros-meses-do-ano.ghtml
Data da notícia: 16.05.22
Fonte: Diário de Pernambuco

Covid-19: Brasil tem 13,5 mil novos casos e 69
mortes em 24 horas

O Brasil registrou, em 24 horas, 13.510 casos de Covid-19. No
mesmo período, foram confirmadas 69 mortes de vítimas do vírus,
segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (16) pelo
Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da
doença é de 30.701.900 e o de mortes é de 664.987 mortes desde o
início da pandemia. Ainda segundo o boletim, 29.746.640 pessoas se
recuperaram da doença e 290.273 casos estão em
acompanhamento.
O estado de Mato Grosso do Sul não enviou ao Ministério da Saúde
os dados atualizados de óbitos. Assim, considerando os dados mais
recentes obtidos pelo Ministério da Saúde, São Paulo lidera o
número de casos, com 5,45 milhões, seguido por Minas Gerais (3,37
milhões) e Paraná (2,49 milhões). O menor número de casos é
registrado no Acre (124,9 mil). Em seguida, aparece Roraima (155,6
mil) e Amapá (160,4 mil).
Em relação às mortes, São Paulo apresenta o maior número
(168.712), seguido de Rio de Janeiro (73.643) e Minas Gerais
(61.437). O menor número de mortes está no Acre (2.002), Amapá
(2.132) e Roraima (2.151).

https://www.deccanherald.com/city/top-bengaluru-stories/331-dengue-cases-reported-in-bengaluru-east-zone-worst-affected-1109890.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2022/05/covid-19-brasil-tem-13-5-mil-novos-casos-e-69-mortes-em-24-horas.html
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2022/05/16/palmas-confirma-mais-de-52-mil-casos-de-dengue-nos-quatro-primeiros-meses-do-ano.ghtml
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Casos de dengue no País crescem 151% em
2022, e Brasília lidera ranking

O Brasil notificou 757.068 casos de dengue nas primeiras 18
semanas deste ano, o que representa uma disparada de 151,4% na
comparação ao igual período de 2021. Na média, o país registra
incidência de 354,9 casos a cada 100 mil habitantes. É o que
mostram dados do último boletim epidemiológico do Ministério da
Saúde, divulgado na última sexta-feira e atualizado nessa segunda-
feira (16).
Com 37.856 registros, a capital federal desponta como primeira
colocada na lista de cidades. O montante leva Brasília a acumular
1.223,4 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, vem Goiânia,
que soma 36.003 notificações e 2.314,4 casos por 100 mil
habitantes. A região Centro-Oeste vem como foco da doença, com
o maior salto de diagnósticos, de 283%, e de incidência, com 1.171
casos por 100 mil habitantes.

Link: https://www.folhape.com.br/noticias/casos-
de-dengue-no-pais-crescem-151-em-2022-e-
brasilia-lidera/227062/
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: Folha de Pernambuco
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PE confirma mais 107 casos e quatro mortes
por Covid; estado totaliza 931.106 infectados
e 21.667 óbitos

O governo de Pernambuco confirmou, nesta segunda (16), mais
107 casos do novo coronavírus. A Secretaria estadual de Saúde
(SES-PE) também registrou, oficialmente, outras quatro mortes
provocadas pela Covid-19.
Segundo o boletim de acompanhamento da pandemia, o estado
passou a totalizar 931.106 casos confirmados da doença.
São 58.574 ocorrências graves e 872.532 leves. Eles estão
distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do
arquipélago de Fernando de Noronha.
Os números são computados desde março de 2020, quando
começou a pandemia em Pernambuco. Desde então, o estado
contabilizou 21.667 mortes pela Covid.
Entre os casos confirmados nesta segunda, dois (2%) são de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 105 (98%) são leves.

Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/202
2/05/16/pe-confirma-mais-107-casos-e-quatro-
mortes-por-covid-estado-totaliza-931106-
infectados-e-21667-obitos.ghtml
Data da notícia: 16.05.22
Fonte: G1 PE

https://www.folhape.com.br/noticias/casos-de-dengue-no-pais-crescem-151-em-2022-e-brasilia-lidera/227062/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2022/05/16/pe-confirma-mais-107-casos-e-quatro-mortes-por-covid-estado-totaliza-931106-infectados-e-21667-obitos.ghtml
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