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Notícias internacionais

Surto de encefalite japonesa na Austrália
se torna fatal

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou que o recente
surto de Encefalite Japonesa (JE) na Austrália continua se
espalhando sem parar.
O primeiro caso humano de JE foi relatado no início de março
de 2022 em Queensland.
Em 28 de abril de 2022, as autoridades de saúde australianas
relataram 37 casos humanos cumulativos de encefalite
japonesa (25 casos confirmados em laboratório e 12 casos
prováveis) e 3 mortes relacionadas em quatro estados
australianos.
Este surto representa os primeiros casos de JE adquiridos
localmente detectados no continente australiano desde 1998.
O número de casos e mortes de JE relatados em 2022 é
incomumente alto em comparação com os dez anos anteriores.
A OMS diz que os eventos atuais representam uma mudança
significativa na presença do vírus na Austrália.

Número de casos de hepatite em crianças
subiu para 228

Os misteriosos casos de hepatite de causa desconhecida em
crianças continuam a aumentar em todo o mundo. Um total de
"pelo menos 228 casos prováveis" foi relatado à Organização
Mundial da Saúde (OMS) até 1º de maio, disse o porta-voz da
OMS, Tarik Jasarevic, em Genebra na terça-feira. Mais de 50
outros casos suspeitos ainda seriam verificados. Os casos de
hepatite foram notificados em quatro das seis regiões em que a
OMS divide o mundo.
Segundo a OMS, a maioria dos casos de hepatite em crianças
nos quais os agentes causadores da hepatite A, B, C, D e E foram
descartados ocorreram na Europa. Os primeiros casos foram
observados na Grã-Bretanha, houve outros em outros países
europeus, como a Alemanha, mas também em Israel e no Japão.

Link: https://www.noen.at/in-ausland/zahl-der-
hepatitis-faelle-bei-kindern-stieg-auf-228-gesundheit-
kindermedizin-uno-321282046
Data da notícia: 03.05.22
Fonte: Non.at

Link: https://www.vaxbeforetravel.com/australias-
japanese-encephalitis-outbreak-turns-fatal
Data da notícia: 03.05.22
Fonte: Vax
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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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Cingapura relata mais de 6.400 casos de
dengue nos primeiros quatro meses de 2022

Há menos de um mês, a Agência Nacional do Meio Ambiente de
Cingapura (NEA) relatou um aumento esperado nos casos de
dengue este ano. Eles observaram três fatores principais: (i)
alta população de mosquitos Aedes aegypti detectada na
comunidade; (ii) circulação previamente incomum do sorotipo 3 do
vírus da dengue (DENV-3); e (iii) proporção considerável de
pessoas que ainda permanecem e trabalham em casa.
Durante os primeiros quatro meses de 2022, as autoridades
relataram 6.423 casos totais de dengue, já superando em muito o
total do ano passado.
De acordo com os dados trimestrais de vigilância do Ministério da
Saúde, 3.335 casos de dengue (incluindo 7 casos de dengue
hemorrágica) foram notificados no trimestre de janeiro a março de
2022, um aumento de 279,8% em relação ao trimestre anterior de
outubro a dezembro de 2021 .

Link: http://outbreaknewstoday.com/singapore-
reports-more-than-6400-dengue-cases-in-first-four-
months-of-2022/
Data da notícia: 03.05.22
Fonte: News Desk
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Link:
https://www.podergoias.com.br/materia/9507/g
oias-lidera-em-incidencia-de-dengue-no-pais-e-
tem-1-3-mil-casos-para-cada-100-mil-habitantes
Data da notícia: 03.05.22
Fonte: Poder Goiás

Goiás lidera em incidência de dengue no país
e tem 1,3 mil casos para cada 100 mil
habitantes

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, conforme
boletim do Ministério da Saúde (MS), divulgado nesta segunda-feira,
2, com 542.038 casos prováveis entre 2 de janeiro e 23 de abril de
2022. Deste total, o Estado de Goiás tem sido um dos mais afetados,
liderando a incidência da doença no país, com 1.366 casos para cada
100 mil habitantes.
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. A Região Centro-Oeste, conforme
os dados do MS, apresentou a maior taxa de incidência de dengue,
com 920,4 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões Sul
(427,2 casos/100 mil habitantes), Sudeste (188,3 casos/100 mil
habitantes), Norte (154 casos/100 mil habitantes) e Nordeste (105
casos/100 mil habitantes).

http://outbreaknewstoday.com/singapore-reports-more-than-6400-dengue-cases-in-first-four-months-of-2022/
https://www.podergoias.com.br/materia/9507/goias-lidera-em-incidencia-de-dengue-no-pais-e-tem-1-3-mil-casos-para-cada-100-mil-habitantes


Recife,  04 de maio de 2022

Brasil registra 108 mortes por Covid em 24
horas; média móvel volta à estabilidade

O Brasil registrou nesta terça-feira (3) 108 mortes pela Covid-19 nas
últimas 24 horas, totalizando 663.765 desde o início da pandemia.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 118. Em
comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +8%,
indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da
doença, após 4 dias em alta.
Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Mato
Grosso, Piauí, Rondônia e Roraima não registraram morte por Covid
em 24 horas. No Piauí, também não houve qualquer registro de
novo caso da doença no período.
Os estados de Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins não
divulgaram atualização dos números de casos e mortes por
coronavírus até o fechamento deste boletim.
O país também registrou 21.748 novos diagnósticos de Covid-19 em
24 horas, completando 30.478.621 casos conhecidos desde o início
da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias
foi de 14.847, variação de +5% em relação a duas semanas atrás.

Pág. 03

Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/
2022/05/03/brasil-registra-108-mortes-por-covid-
em-24-horas-media-movel-volta-a-
estabilidade.ghtml
Data da notícia: 03.05.22
Fonte: G1

Seis das oito mortes por chikungunya
registradas no Brasil em 2022 ocorreram no
Ceará

Seis das oito mortes causadas pela chikungunya no Brasil em 2022
foram registradas no Ceará, conforme dados do Ministério da
Saúde. Outro estado que teve morte pela doença foi o Maranhão. A
doença é causada pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que
transmite zika vírus e dengue.
Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, já foram registrados
neste ano mais de 47 mil casos prováveis da doença, 40% a mais
que no mesmo período do ano passado.
No Ceará, todos os óbitos por chikungunya deste ano ocorreram
entre os meses de fevereiro e março, sendo quatro na cidade de
Barbalha e dois em Juazeiro do Norte, ambas na região do Cariri. As
vítimas tinham entre 21 e 85 anos e quatro delas eram do sexo
masculino.
Em Fortaleza, o número de casos de chikungunya aumentou 35
vezes no período de janeiro a abril de 2022. São mais de 1.500 casos
neste ano.

Link:
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2022/05/0
3/seis-das-oito-mortes-por-chikungunya-
registradas-no-brasil-em-2022-ocorreram-no-
ceara.ghtml
Data da notícia: 03.05.22
Fonte: G1 CE

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/05/03/brasil-registra-108-mortes-por-covid-em-24-horas-media-movel-volta-a-estabilidade.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2022/05/03/seis-das-oito-mortes-por-chikungunya-registradas-no-brasil-em-2022-ocorreram-no-ceara.ghtml
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