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Notícias internacionais

Com quase 2 milhões com 'febre', onda de
Covid na Coreia do Norte deve atingir pico
em até 4 semanas

A Coreia do Norte revelou que 1,97 milhão de pessoas no país
já contraíram "febre", termo que as autoridades usam para
casos suspeitos de Covid-19 devido à falta de capacidade do
país para realizar testes. O governo da Coreia do Sul afirma que
a onda de casos na Coreia do Norte deve atingir o pico em até
quatro semanas.
Entre os quase 2 milhões de pessoas infectadas, cifra que
representa praticamente 8% da população total, cerca de 1,23
milhão se recuperaram satisfatoriamente enquanto outros
740.160 estão em tratamento, detalhou a agência estatal
KCNA.
Nesta quinta-feira (19), os norte-coreanos relataram 213.280
novos casos suspeitos de Covid-19 e uma nova morte
aparentemente vinculada à doença.

Mais surtos de varíola na Europa

Surtos de varíola no Reino Unido, Portugal, Espanha,
Itália, França e EUA estão causando alarme. Na Espanha, as
autoridades de saúde relataram os primeiros sete casos na
quinta-feira. Há também 22 casos suspeitos, todos na região de
Madrid. "É possível que tenhamos mais casos nos próximos
dias", disse o chefe do serviço de saúde da região da capital,
Antonio Zapatero, à rádio Onda Cero. Também na Itália, o
primeiro caso de infecção por varíola dos macacos foi detectado
no Hospital Spallanzani, em Roma. De acordo com a clínica, a
pessoa que voltou de uma estadia nas Ilhas Canárias está em
isolamento. Outros dois casos suspeitos ainda estão sob
investigação. À noite, o Ministério da Saúde francês informou de
um primeiro registro na região de Paris/Ile-de-France. De acordo
com um relatório, um primeiro caso de varíola também foi
detectado na Bélgica. Em Portugal, o número de infeções subiu
nove para um total de 14 casos.

Link:
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/aff
enpocken-breiten-sich-weiter-aus-erster-fall-in-
frankreich-18045374.html
Data da notícia: 19.05.22
Fonte: Frankfurter Allgemeine

Link: https://noticias.r7.com/internacional/com-quase-2-
milhoes-com-febre-onda-de-covid-na-coreia-do-norte-
deve-atingir-pico-em-ate-4-semanas-19052022-1
Data da notícia: 19.05.22
Fonte: R7
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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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Casos de dengue e chikungunya disparam no
Brasil

O número de casos de dengue aumentou exponencialmente no
Brasil. Entre janeiro e abril de 2022, o país contabilizou 654,8 mil
notificações da doença, contingente maior do que o registrado no
ano de 2021 inteiro. Foram 544 mil no ano passado.
Com a chikungunya não é diferente. Em São Paulo, por exemplo,
houve um aumento de seis vezes no número de infectados em
relação a 2021. Tudo isso ocorre em meio ao desabastecimento de
insumos necessários para a realização de testes de arboviroses,
que acontece há pelo menos uma semana.
Nesta quinta-feira (19), o Por Outro Lado conversa com a
infectologista Clarissa Ramos, para entender quais consequências
esses problemas podem causar.

Link:
https://www.bahianoticias.com.br/podcast/245-
por-outro-lado-casos-de-dengue-e-chikungunya-
disparam-no-brasil.html
Data da notícia: 19.05.22
Fonte: Bahia Notícias
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Hepatite aguda infantil: Goiás registra
primeiro caso

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou na
quinta-feira, 19, que monitora um caso suspeito de hepatite grave
de causa desconhecida em uma menina de 2 anos, moradora de
Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.
“Temos um caso suspeito de hepatite grave de causa
desconhecida, que é a mesma registrada em todo o mundo.
Estamos monitorando os exames realizados e aguardando o
resultado de alguns deles para saber o agente causador da
doença”, disse a Superintendente de Vigilância em Saúde da SES-
GO, Flúvia Amorim.
A criança está internada em um hospital de Goiânia e apresenta,
até o momento, estado de saúde regular, ou seja, ela está bem.
Conforme Flúvia existem três classificações para este tipo de
hepatite: suspeito, provável ou descartado. Somente exames
laboratoriais podem confirmar a classificação da doença.
“Primeiro se descarta a causa, como viral ou bacteriana. Se todos
[exames] forem negativo, vamos tentar identificar qual é o agente
causador da infecção por meio de exames mais complexos”,
explica.

Link:
https://www.dm.com.br/cidades/2022/05/hepatit
e-aguda-infantil-goias-registra-primeiro-caso/
Data da notícia: 20.05.22
Fonte: DM
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Casos de arboviroses aumentam 15% em
Pernambuco

O relatório divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)
considera as semanas epidemiológicas 17 e 18, encerradas em 30
de abril e 7 de maio, respectivamente.
Os números de casos suspeitos de arboviroses tiveram aumento de
15% em Pernambuco. Os dados foram divulgados pela Secretaria
Estadual de Saúde (SES-PE) considerando as semanas
epidemiológicas 17 e 18, encerradas em 30 de abril e 7 de maio,
respectivamente. Pernambuco contabiliza 31.896 casos suspeitos,
com aumento nos casos de dengue e chikungunya. O estado segue
sem confirmar casos de zika em 2022, com uma redução de 33,8%
em comparação com o ano anterior. A investigação ainda apura 27
óbitos possivelmente causados pelas arboviroses este ano.

Link: https://www.cbnrecife.com/artigo/casos-de-
arboviroses-aumentam-15-em-pernambuco
Data da notícia: 19.05.22
Fonte: CBN Recife
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PE confirma mais 115 casos e 5 mortes por
Covid; estado totaliza 931.769 infectados e
21.678 óbitos

O governo de Pernambuco confirmou, nesta quinta (19), mais 115
casos do novo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)
também registrou, oficialmente, outras cinco mortes provocadas
pela Covid-19.
Com os dados divulgado no boletim de acompanhamento da
pandemia, nesta quinta, o estado passou a totalizar 931.769 casos
confirmados da doença, sendo 58.586 graves e 873.183 leves.
Eles estão distribuídos por todos os 184 municípios
pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha.
Esses números são computados desde março de 2020, quando
começou a pandemia em Pernambuco. Nesse período, o governo
totalizou 21.678 mortes provocadas pela Covid.

Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/202
2/05/19/pe-confirma-mais-115-casos-e-5-mortes-
por-covid-estado-totaliza-931769-infectados-e-
21678-obitos.ghtml
Data da notícia: 19.05.22
Fonte: G1 PE
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