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Notícias internacionaisNotícias internacionais

Moçambique declara surto de cólera

Moçambique declarou na segunda-feira um surto de cólera na 
província central da Zambézia, confirmou um funcionário sem 
registo de mortes.
A cólera foi registrada pela última vez na província em 2019.
“Desde que começou o surto de diarreia aguda na cidade de 
Quelimane, tivemos um acumulado de 47 doentes internados”, 
disse aos jornalistas o director provincial dos serviços de 
saúde, Óscar Haward, em conferência de imprensa.
Em abril, a província vizinha de Sofala registrou 30 casos de 
cólera.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cólera é 
uma infecção diarreica aguda causada pela ingestão de 
alimentos ou água contaminados com a bactéria Vibrio 
cholerae.
Continua sendo uma ameaça global à saúde pública e um 
indicador de desigualdade e falta de desenvolvimento social.

Emirados Árabes Unidos relatam primeiro 
caso de varíola dos macacos 

Os Emirados Árabes Unidos relataram seu primeiro caso 
confirmado de varíola dos macacos na terça-feira.
De acordo com o Ministério da Saúde e Prevenção, o vírus foi 
detectado em uma visitante de 29 anos da África Ocidental.
O ministério dos Emirados disse que todas as devidas medidas 
de segurança estão sendo seguidas, incluindo rastreamento e 
acompanhamento de contatos.
O caso foi detectado como parte do sistema de monitoramento 
inicial do ministério que foi ativado quando casos de varíola 
foram relatados em vários países ao redor do mundo.
“Implantamos mecanismos precisos para diagnosticar pacientes 
suspeitos. A equipe de assessoria técnica para o controle da 
pandemia também preparou um guia abrangente para 
vigilância, detecção precoce da doença, manejo de pacientes 
clinicamente infectados e medidas de precaução”, disse o 
ministério anteriormente.
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Link: https://www.theeastafrican.co.ke/tea/rest-
of-africa/mozambique-declares-cholera-outbreak-
3825436
Data da notícia: 24.05.22
Fonte:  The East African

Link: https://www.oyeyeah.com/news/uae-
reports-first-case-of-monkeypox/
Data da notícia: 25.05.22
Fonte:  OY
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Brasil registra 228 mortes por Covid; média 
móvel é de 97 óbitos

O Brasil registrou nesta terça-feira (24) 228 mortes pela Covid-19 
nas últimas 24 horas, totalizando 665.955 desde o início da 
pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é 
de 97. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -
9%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença.
Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Rondônia não registraram morte 
pela doença em 24 horas.
Não houve divulgação de dados atualizados de casos e mortes em 
Roraima e no Tocantins.
O país também registrou 32.998 novos diagnósticos de Covid-19 
em 24 horas, completando 30.832.912 casos conhecidos desde o 
início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 
7 dias foi de 15.425, variação de -6% em relação a duas semanas 
atrás.

Casos de dengue sobem no DF e se 
aproximam de um novo recorde

Apenas nos primeiros quatro meses deste ano, o Distrito Federal 
registrou uma triste marca do avanço da dengue. Entre 3 de 
janeiro e 8 de maio, a Secretaria de Saúde (SES-DF) identificou 
43.104 casos da doença na capital, o que representa um aumento 
de 528,2% no número de infectados, em comparação ao mesmo 
período de 2021, quando foram registrados 6.593 casos 
prováveis. O Correio fez um levantamento com os Informativos 
Epidemiológicos publicados pela SES-DF desde 2012 e verificou 
que a quantidade de casos de 2022 já se aproxima dos totais de 
2020 (47.575) e de 2019 (44.311), quando foram registrados os 
maiores números da última década. Vale destacar que, em 
2020/21, o isolamento social impactou para baixo o número de 
casos.
Além disso, o mais recente Boletim Epidemiológico da Secretaria 
de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, divulgado em 13 
de maio, aponta que a Região Centro-Oeste teve a maior taxa de 
incidência de dengue neste ano, com 1.171 casos por 100 mil 
habitantes. E entre as 27 unidades da Federação (UF), o DF teve a 
segunda maior taxa nos primeiros quatro meses do ano.
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Link: 
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/0
5/24/brasil-registra-228-mortes-por-covid-media-movel-
e-de-97-obitos.ghtml
Data da notícia: 24.05.22
Fonte:  G1

Link:https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/
2022/05/5010058-casos-de-dengue-sobem-no-df-e-se-
aproximam-de-um-novo-recorde.html
Data da notícia: 25.05.22
Fonte: Correio Braziliense
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Fortes chuvas no Grande Recife: moradores 
ficam ilhados e ruas são tomadas pela água

Pessoas ficaram ilhadas em casa, ruas ficaram tomadas pela água e 
carros ficaram presos em alagamentos nesta quarta-feira (25), no 
Grande Recife, devido às fortes chuvas que caem desde a terça-feira 
(24) (veja vídeo acima). Terminais de ônibus ficaram sem funcionar, 
houve registro de deslizamentos de barreiras e outros transtornos.
As prefeituras da capital e de Paulista e o governo do estado 
suspenderam as aulas presenciais. O Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE) suspendeu o expediente pela manhã.
Moradores do Alto Santo Antônio, em Camaragibe, viveram uma 
madrugada de tensão e prejuízos. A dona de casa Iara Cristina mora 
a 30 anos na Rua 13 de Maio e ouviu o momento em que o barro 
começou a deslizar. "Umas cinco horas, estava eu, meus dois filhos e 
o marido", disse.
Outro morador do local, o pedreiro Wellington Sebastião dos 
Santos, é o proprietário da casa onde Iara Cristina mora. Ele 
reclamou da falta de ações da Defesa Civil na região.
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Link:https://g1.globo.com/pe/pernambuco/
noticia/2022/05/25/fortes-chuvas-grande-
recife.ghtml
Data da notícia: 25.05.22
Fonte:  G1 PE
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