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Notícias internacionais

Hepatite em Zagreb (Croácia) está
causando problemas por quase dois
meses

A hepatite em Zagreb está causando alguns problemas há
quase dois meses. A disseminação da hepatite A altamente
infecciosa, um vírus hepático evitável por vacina causado pelo
vírus da hepatite A (HAV), vem ocorrendo em vários locais,
com as escolas no topo da lista. O vírus da hepatite A é
encontrado nas fezes e no sangue de indivíduos infectados.
Segundo Poslovni Dnevnik, Houve um surto considerável de
hepatite em Zagreb e está acontecendo há cerca de dois
meses. O maior número de pacientes neste momento são
estudantes do ensino médio, relata a lista de Jutarnji.
"Desde o início de março, registramos 57 casos de Hepatite A,
principalmente entre estudantes do ensino médio. O agente
causador é o vírus da Hepatite A, que é transmitido pela via
feco-oral, ou seja, pela ingestão de água ou alimentos
contaminados em as fezes de uma pessoa infectada ou de
mãos contaminadas com as fezes de uma pessoa infectada.A
doença foi relatada entre alunos de três escolas de Zagreb e
seus contatos domiciliares.

Coronavírus no Oregon (EUA): casos
semanais aumentam 30%, hospitalizações
dobram em relação à baixa pós-ômicron

As autoridades de saúde do Oregon relataram quase 7.000
novos casos de coronavírus durante a semana que terminou no
domingo, a quinta semana consecutiva de aumento de
casos desde a queda da onda ômícron.
Mas o crescimento de casos mostrou um declínio modesto, com
apenas 30% mais casos do que na semana anterior, após duas
semanas consecutivas com cerca de 50% de crescimento de
casos. Em outras palavras, os casos ainda estão subindo, mas
não tão rápido quanto antes – com um possível platô visto nos
últimos dias.

Link:
https://www.oregonlive.com/coronavirus/2022/05/coro
navirus-in-oregon-weekly-cases-climb-30-
hospitalizations-double-from-post-omicron-low.html
Data da notícia: 02.05.22
Fonte: The Oreganian

Link: https://www.total-croatia-news.com/news/62502-
hepatitis-in-zagreb
Data da notícia: 02.05.22
Fonte: Total Croatia News
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Rússia se prepara para "epidemia de cólera"
em regiões que fazem fronteira com a
Ucrânia

A Federação Russa aparentemente está se preparando para a
epidemia de cólera nas regiões que fazem fronteira com a Ucrânia.
Isso foi relatado pela Diretoria Principal de Inteligência do
Ministério da Defesa no Telegram, relata o Ukrinform.
De acordo com a inteligência da Ucrânia, a médica sanitarista-
chefe da Rússia, Anna Popova, assinou uma resolução "Sobre
medidas adicionais para prevenir a cólera". Concentra-se em
medidas de prevenção adicionais nas regiões que fazem fronteira
com a Ucrânia: Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh, regiões de
Rostov, Krasnodar Krai, bem como a Crimeia ocupada.

Link: https://www.ukrinform.net/rubric-
ato/3473178-russia-bracing-for-cholera-epidemic-
in-regions-bordering-ukraine-intel.html
Data da notícia: 03.05.22
Fonte: Ukrinform
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Link:
https://paranaportal.uol.com.br/geral/casos-de-
dengue-disparam-2022
Data da notícia: 03.05.22
Fonte: UOL

Casos de dengue aumentam 113,7% nos
quatro primeiros meses de 2022

Em meio a um surto de dengue, o Brasil registrou um aumento de
113,7% nos casos prováveis da doença até abril deste ano, na
comparação com o mesmo período do ano passado.
Segundo boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-
feira (2), foram 542.038 casos prováveis, entre a primeira e a
décima sexta semana epidemiológica, período compreendido entre
2 de janeiro e 23 de abril de 2022. Esse número já é praticamente o
mesmo que foi registrado em todo o ano de 2021, quando foram
contabilizados 544 mil casos prováveis de dengue.
A doença, causada por um vírus, é transmitida pela picada
do mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta,
erupções cutâneas e dores musculares e nas articulações. Nas
formas mais graves, a dengue pode causar hemorragia interna em
órgãos e tecidos, e levar à morte
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Brasil registra média móvel de 126 mortes
diárias por Covid; tendência segue em alta

São 663.657 óbitos e 30.456.873 casos registrados do novo
coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados reunidos
pelo consórcio de veículos de imprensa.
O Brasil registrou nesta segunda-feira (2) 90 mortes pela Covid-19
nas últimas 24 horas, totalizando 663.657 desde o início da
pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é
de 126. É o quinto dia acima da marca de 100. Em comparação à
média de 14 dias atrás, a variação foi de +23%, indicando tendência
de alta nos óbitos decorrentes da doença pelo quarto dia
consecutivo.
Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do
Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins não
registraram morte por Covid em 24 horas. No Acre, também não
houve qualquer registro de novo caso da doença no período.
O estado do Ceará não divulgou atualização dos números de casos e
mortes por coronavírus até o fechamento deste boletim.
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Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/
2022/05/02/brasil-registra-media-movel-de-126-
mortes-diarias-por-covid-tendencia-segue-em-
alta.ghtml
Data da notícia: 02.05.22
Fonte: G1

Notícias locais

Pernambuco registra mais 110 casos de Covid-
19 e sete mortes

Desde o começo da pandemia, Secretaria Estadual de Saúde
contabilizou 923.820 exames positivos para a doença e 21.611
óbitos.
Pernambuco contabilizou, nesta segunda-feira (2), mais sete mortes
e 110 casos da Covid-19. Com isso, a Secretaria Estadual de Saúde
(SES) totalizou 923.820 infectados e 21.611 óbitos por causa da
doença desde o começo da pandemia, em março de 2020.
Dos novos registros da doença, cinco foram casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (Srag) e 105 de pessoas com quadros
leves. Considerando essa divisão, foram contabilizados 58.525 casos
graves e 865.295 leves da doença.
As sete mortes que entraram para as estatísticas oficiais nesta
segunda (2) ocorreram entre os dias 5 de fevereiro e 17 de abril
deste ano. As vítimas foram cinco homens e duas mulheres, com
idade entre 66 e 86 anos, nas seguintes faixas etárias: 60 a 69 (2), 70
a 79 (2) e 80 ou mais (3).
Os pacientes que faleceram moravam nas cidades de Barra de
Guabiraba (1), Bom Conselho (1), Brejo da Madre de
Deus (1), Caetés (1), Igarassu (1), Santa Maria da Boa Vista (1) e
Tuparetama (1).

Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/20
22/05/02/pernambuco-registra-mais-110-casos-
de-covid-19-e-sete-mortes.ghtml
Data da notícia: 02.05.22
Fonte: G1 PE
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