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Notícias internacionais

Mortes por Covid nos EUA atingem 1
milhão, um número de mortos maior do
que qualquer outro país

Mais de um milhão de pessoas morreram na pandemia de
Covid-19 nos EUA, de longe o maior número de mortes de
qualquer país.
Embora o grande número de mortes pelo coronavírus
diferencie os EUA, a grande população do país, de 332,5
milhões de pessoas, não explica a impressionante taxa de
mortalidade, que está entre as mais altas do mundo.
Para cada 100.000 habitantes, 303 pessoas morreram de
Covid-19, de acordo com o Centro de Recursos de Coronavírus
da Universidade Johns Hopkins. Entre as 20 nações mais
afetadas, apenas um outro país – o Brasil – tem taxas de
mortalidade mais altas por 100.000 pessoas.
As mortes diretamente atribuíveis ao Covid-19 são apenas uma
medida do número de vítimas da pandemia. As mortes por
overdose de drogas atingiram um recorde em 2021, matando
pelo menos 100.000 americanos .

Reino unido registra mais dois casos de
infecção rara de varíola

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA, na
sigla em inglês), registrou, neste sábado (14), dois casos de uma
infecção rara, conhecida como Monkeypox, a varíola do macaco,
no Reino Unido. A doença havia sido erradicada em 1980.
As autoridades de saúde afirmam que o risco de transmissão
para a população em geral é baixo, uma vez que a infecção
requer contato próximo com uma pessoa que esteja
apresentando os sintomas da doença, que costumam começar
com quadro semelhante ao da gripe e inchaço dos gânglios
linfáticos, evoluindo para feridas no rosto e no corpo. O órgão
também informou que os infectados são residentes da mesma
casa. Um deles está realizando tratamento em uma unidade do
Hospital St Mary, em Londres, especializada em doenças
infecciosas. O outro paciente permanece isolado em casa.

Link:
https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/29106
-reino-unido-registra-mais-dois-casos-de-infeccao-rara-
de-variola.html
Data da notícia: 15.05.22
Fonte: Bahia Notícias

Link:
https://www.theguardian.com/world/2022/may/15/1-
million-us-covid-deaths-effects
Data da notícia: 15.05.22
Fonte: The Guardian
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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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Três casos de hepatite aguda infantil de
origem desconhecida são monitorados no
Rio Grande do Sul

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul informou, nesta
segunda-feira (16), que está monitorando três casos de hepatite
aguda infantil de origem desconhecida.
Segundo a pasta, neste primeiro momento ainda não serão
divulgadas informações sobre idade, município de residência e
demais detalhes do estado clínico dos pacientes até que as
investigações avancem. O Ministério da Saúde também
acompanha essas ocorrências.
Pela definição da OMS (Organização Mundial da Saúde), um caso é
considerado como provável quando a pessoa apresenta hepatite
aguda e tenham sido descartados todos os vírus conhecidos
causadores da doença (A, B, C, D ou E). Nesses casos, outros
exames são feitos para determinar se a causa pode ser outra, como
adenovírus, Covid-19 ou arboviroses (dengue, zika e chikungunya).

Link: https://www.osul.com.br/tres-casos-de-
hepatite-aguda-infantil-de-origem-desconhecida-
sao-monitorados-no-rio-grande-do-sul/
Data da notícia: 16.05.22
Fonte: O Sul
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Link:
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
Data da notícia: 16.05.22
Fonte: G1 Tocantins

Palmas confirma mais de 5,2 mil casos de
dengue nos quatro primeiros meses do ano

Palmas já confirmou 5.263 casos de dengue, 651 de chikungunya e
cinco de zika vírus neste ano. Segundo a Prefeitura de Palmas, os
dados são referentes ao período de 1º de janeiro até o dia 7 de
maio. As três doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti.
A quantidade cresceu significativamente se comparado com o
mesmo período do ano passado, quando a soma de diagnósticos das
três doenças não passava de 300. Na época a capital tinha
confirmado somente 287 casos de dengue, nove de chikungunya,
além de cinco de zika vírus.
Não há casos confirmados de febre amarela na cidade.
Os dados são do Monitoramento Semanal das Arboviroses, da
Secretaria Municipal da Saúde (Semus).
O balanço aponta que neste período foram notificados 15.361 casos
de dengue, 2.164 de chikungunya, 338 de zika vírus e cinco de febre
amarela. Após o indicativo dos casos suspeitos, todos os pacientes
passam por avaliação e só depois as confirmações são
contabilizadas.
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Pernambuco confirma mais quatro mortes e
107 casos de Covid-19

Pernambuco registrou, nesta segunda-feira (16), mais quatro mortes por
Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), os
óbitos ocorreram entre 16 de fevereiro e 7 de maio de 2022. O total de
mortes em decorrência da doença no Estado subiu para 21.667.
A SES-PE também notificou 107 novos casos, dos quais dois, equivalente
a 2%, são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e os demais 105
(98%) são leves.
Agora, Pernambuco totaliza 931.106 casos confirmados da doença,
sendo 58.574 graves e 872.532 leves.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco
-confirma-mais-quatro-mortes-e-107-casos-de-
covid-19/226971/
Data da notícia: 16.05.22
Fonte: Folha de Pernambuco
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