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Notícias internacionais

Varíola dos macacos: OMS anuncia
resposta unificada contra doença

A Organização Mundial da Saúde (OMS) comunicou hoje (18) que vai 
suprimir de suas estatísticas a distinção entre países endêmicos e não 
endêmicos quanto ao vírus monkeypox, conhecido como varíola dos 
macacos. Segundo a organização, a medida pretende facilitar uma 
resposta unificada ao vírus. Antes de a doença se espalhar por 
diversos países, a varíola dos macacos era considerada endêmica em 
países da África Central e da África Ocidental. Mas nos últimos meses 
houve relatos da doença em diversos outros países não endêmicos, 
especialmente na Europa, que já responde por 84% dos casos 
notificados, segundo a OMS.
Somente neste ano, entre os dias 1º de janeiro e 15 de junho, disse o 
órgão, 2.103 casos confirmados da varíola do macaco foram relatados 
em 42 países, assim como um caso provável e uma morte. A OMS, no 
entanto, considera que o número de casos seja ainda maior. “É 
provável que o número real de casos permaneça subestimado. Isso 
pode ocorrer em parte devido à falta de reconhecimento clínico 
precoce de uma doença infecciosa que se pensava ocorrer 
principalmente na África Ocidental e Central, uma apresentação 
clínica não grave para a maioria dos casos, vigilância limitada e falta 
de diagnósticos amplamente disponíveis”, disse a organização.

Guiné relata primeiros surtos de gripe
aviária H5N1 em fazendas

A Guiné relatou seis surtos de gripe aviária H5N1, comumente 
chamada de gripe aviária, em fazendas na parte Oeste do país, 
informou a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

Os surtos foram os primeiros relatados na Guiné e foram 
encontrados principalmente em fazendas de galinhas poedeiras, 
disse o órgão com sede em Paris, citando informações das 
autoridades de saúde guineenses.

Um total de 120.478 aves morreram ou foram abatidas por 
causa dos surtos, disseram as autoridades.

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/guine-relata-
primeiros-surtos-de-gripe-aviaria-h5n1-em-fazendas/
Data da notícia: 07.06.22
Fonte: CNN Brasil

Link:https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/202
2-06/variola-dos-macacos-oms-anuncia-resposta-
unificada-contra-doenca
Data da notícia: 18.06.22
Fonte: Agência Brasil
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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.

https://en.vietnamplus.vn/two-cases-of-severe-malaria-detected-in-hcm-city/229686.vnp
https://en.vietnamplus.vn/two-cases-of-severe-malaria-detected-in-hcm-city/229686.vnp
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Após onda de Covid-19, Coreia do Norte
relata “epidemia” de doença intestinal

A Coreia do Norte enviou equipes médicas e investigadores 
epidemiológicos para uma província que luta contra o surto de 
uma doença intestinal não identificada, informou a mídia estatal 
neste domingo (19).
Pelo menos 800 famílias que sofrem do que a Coreia do Norte 
chamou de “epidemia entérica aguda” receberam ajuda na 
província de Hwanghae do Sul até agora. Autoridades sul-coreanas 
dizem que pode ser cólera ou febre tifóide.
O novo surto, relatado pela primeira vez na última quinta-feira 
(16), aumenta ainda mais a pressão sobre o país isolado, que luta 
contra a escassez crônica de alimentos e uma onda de infecções 
por Covid-19. 
O trabalho de desinfecção está sendo realizado, incluindo 
tratamento de esgoto e outros resíduos, para garantir a segurança 
da água potável e doméstica, disse o relatório.

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/apos-
onda-de-covid-19-coreia-do-norte-relata-epidemia-
de-doenca-intestinal/
Data da notícia: 19.06.22
Fonte: CNN Brasil
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Varíola dos macacos: Ministério da Saúde
confirma 2º caso no RJ

O Ministério da Saúde confirmou na noite deste domingo (19) o 
segundo caso de varíola dos macacos no Estado do Rio de Janeiro. 
Trata-se do oitavo diagnóstico positivo no país. O paciente é um 
homem de 25 anos que vive em Maricá, na Região dos Lagos.
Ele não viajou ao exterior, mas relatou contato com estrangeiros. 
Segundo o Ministério da Saúde, o paciente apresenta quadro 
clínico estável, sem complicações, e está sendo monitorado pelo 
Instituto Nacional de Infectologia e pelas secretarias de Saúde 
estadual e municipal.
O caso foi confirmado pelo Laboratório de Enterovírus da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ainda de acordo com o governo 
federal, todas as medidas de contenção e controle foram adotadas 
imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso 
suspeito da doença.
O Brasil registra oito casos confirmados de varíola dos macacos, 
sendo quatro em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no 
Rio de Janeiro. Outros seis casos permanecem em investigação. 
Todos estão isolados e em monitoramento.

Link:https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2022/06/20/variola-dos-macacos-
ministerio-da-saude-confirma-2o-caso-no-rj.ghtml
Data da notícia: 20.06.22
Fonte: G1

Notícias Nacionais

https://www.folhape.com.br/noticias/bolivia-confirma-nova-onda-de-covid/229321/
https://www.folhape.com.br/noticias/bolivia-confirma-nova-onda-de-covid/229321/
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Brasil registra 55 mortes e mais de 10 mil 
infecções por Covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 55 mortes e 10.691 infecções por Covid-19 nas
últimas 24 horas, segundos dados do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass), divulgados neste domingo (19).

Sete estados e o Distrito Federal não notificaram novos dados ao 
Conass e por isso foram mantidos as atualizações de ontem. São 
eles: Acre, Maranhão, Minas Gerais, Mato Groso, Rio de Janeiro, 
Roraima e o Tocantins, que libera novos dados no primeiro dia útil 
de cada semana.

Com a atualização, o país tem 669.065 vítimas fatais da doença e 
31.704.193 contaminações por Covid.

Link:https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-
registra-55-mortes-e-mais-de-10-mil-infeccoes-por-
covid-19-em-24-horas/
Data da notícia: 19.06.22
Fonte: CNN Brasil
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Ministério da Saúde libera quarta dose da
vacina contra Covid-19 para maiores de 40
anos

O Ministério da Saúde liberou nesta segunda-feira (20) a quarta
dose (ou segunda dose de reforço) da vacina contra a Covid-
19 para pessoas acima de 40 anos. Segundo Arnaldo Medeiros,
secretário de Vigilância em Saúde, esse novo grupo já pode
procurar os postos de saúde para receber a dose.
A recomendação é que a imunização seja feita com as vacinas da
Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, quatro meses após a aplicação do
primeiro reforço.
Até agora, o ministério havia liberado essa dose apenas 
para pessoas com 50 anos ou mais, além de imunossuprimidos e 
trabalhadores da saúde.

Link:
https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/06/20/m
inisterio-da-saude-vacina-covid-quarta-dose.ghtml
Data da notícia: 20.06.22
Fonte: G1

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/chuvas-deixam-232-mil-brasileiros-desabrigados-e-ao-menos-247-mortos-at%C3%A9-agora-em-2022-1.834479
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/chuvas-deixam-232-mil-brasileiros-desabrigados-e-ao-menos-247-mortos-at%C3%A9-agora-em-2022-1.834479
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Chuvas voltam a atingir Pernambuco e
causam mais uma morte

Chuvas voltaram a causar danos em Pernambuco nesta
semana.Pelo menos uma pessoa morreu na quarta-feira (15),
também houve registros de alagamentos e quedas de barreiras.
Segundo a APAC, chuvas com intensidade de moderada a forte
atingiram diversos municípios na quarta e quinta-feira(16),
principalmente nas regiões do Agreste e Zona da Mata Sul.
A morte ocorreu em Bom Conselho, no agreste, conforme a
Codecipe, a vítima foi uma senhora que não teve a identidade
informada., ela teria sido atingida pelo desabamento de uma
residência na zona rural.
Com o registro, o número de mortes causadas por temporais no
estado subiu para 130 desde o fim de maio.

Link:
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/06
/chuvas-voltam-a-atingir-pernambuco-e-causam-
mais-uma-morte.shtml
Data da notícia: 17.06.22
Fonte: Folha PE
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Pernambuco registra 748 novos casos e
quatro óbitos por Covid-19

Pernambuco registrou, nas últimas 24 horas, 748 casos da Covid-
19, sendo nove (1,2%) de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) e 739 (98,8%) leves.
Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-PE), neste domingo (19).
Ainda foram confirmados quatro óbitos antigos, que foram 
recuperados pelas unidades de saúde e/ou secretarias municipais, 
ocorridos entre 13 de maio de 2021 e 1º de fevereiro de 2022.
Com a atualização, Pernambuco agora totaliza 955.956 casos 
confirmados da doença, sendo 58.728 graves e 897.228 leves, 
e 21.809 mortes.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco
-registra-748-novos-casos-e-quatro-obitos-por-
covid-19/230909/
Data da notícia: 19.06.22
Fonte: Folha de Pernambuco

Notícias Locais 

Notícias Locais - Desastres

https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco-registra-497-casos-da-covid-19-neste-domingo-5/229315/
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco-registra-497-casos-da-covid-19-neste-domingo-5/229315/
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