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Notícias internacionais

593 casos de malária registrados em Ada
East (Gana) em três meses

A Direcção de Saúde Distrital de Ada-Leste registou um total de
593 casos de malária entre Janeiro e Março, revelou Anderson
Obeng Amoako, Pessoa Focal Distrital de Malária.
Os dados mostram que 231 dos casos representando 39 por
cento foram registrados entre os homens, enquanto 276 casos
representando 47 por cento foram registrados entre as
mulheres. O número de casos registrados entre crianças
menores de cinco anos foi de 86, representando 14 por cento,
sem registro de óbito.
O Sr. Amoako explicou que as possíveis causas da malária no
distrito eram a presença de criadouros emanados de abrigos de
canteiros de obras e a recusa dos moradores em dormir em
redes mosquiteiras tratadas.
O Focal da Malária para o Distrito de Ada-Leste indicou que
foram tomadas medidas para reduzir a ameaça que inclui a
intensificação da educação pública.
Também procura capacitar os residentes a diferenciar entre
sinais de malária e outras doenças para reduzir a taxa na qual
as pessoas que testaram positivo para malária também são
incentivadas a tomar seus medicamentos contra a malária.

Número de casos de doença de Lyme em
Berlim aumentou

Em Berlim, o número de casos notificados da doença de Lyme
aumentou nos últimos anos. Em 2021, 994 casos da doença
desencadeada por picadas de carrapatos foram relatados ao
Instituto Robert Koch. Em 2020, foram 959 casos, e em 2019, o
número foi de 851 casos. “Houve significativamente mais
visitantes florestais nos anos de pandemia, então esse foi
certamente um fator importante no aumento”, disse o biólogo e
especialista em carrapatos Olaf Kahl, de Berlim, à agência de
imprensa alemã.
A atividade de carrapatos não tem sido particularmente alta
desde 2020, disse ele. "As pessoas foram expostas a mais
picadas de carrapatos devido ao aumento das visitas ao campo",
disse o diretor-gerente da tick-radar GmbH, que conduz projetos
de pesquisa sobre carrapatos em todo o país. Menos de 800
casos foram relatados ao RKI em 2017 e 2018.

Link: https://thegermanyeye.com/number-of-lyme-
disease-cases-in-berlin-increased-4792
Data da notícia: 02.05.22
Fonte: The Germany Eye

Link: https://newsghana.com.gh/593-malaria-cases-
recorded-in-ada-east-in-three-months/
Data da notícia: 01.05.22
Fonte: News Ghana
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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://thegermanyeye.com/number-of-lyme-disease-cases-in-berlin-increased-4792
https://newsghana.com.gh/593-malaria-cases-recorded-in-ada-east-in-three-months/
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Hospitais de Minnesota (EUA) relatam casos
de hepatite súbita em crianças

Um surto intrigante de uma doença hepática súbita em crianças foi
confirmado em Minnesota.
O Departamento de Saúde de Minnesota confirmou que está
investigando vários casos de hepatite em crianças relatados pelos
sistemas hospitalares. A M Health Fairview confirmou ter relatado
pelo menos dois casos de hepatite de origem desconhecida.
A doença misteriosa, grave e aguda está se espalhando pelo
mundo, com mais de 100 casos confirmados em todo o mundo até
agora. Autoridades de saúde dizem que é muito cedo para dizer o
que está por trás de tudo. Link: https://www.fox9.com/news/minnesota-

hospitals-report-cases-of-sudden-hepatitis-in-
children
Data da notícia: 30.04.22
Fonte: Fox 9
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Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/
2022/05/01/brasil-tem-16-mortes-por-covid-19-
em-24-horas-media-movel-tem-terceiro-dia-de-
tendencia-de-alta.ghtml
Data da notícia: 01.05.22
Fonte: G1

Brasil tem 16 mortes por Covid-19 em 24
horas; média móvel tem terceiro dia de
tendência de alta

São 663.567 óbitos e 30.449.740 casos registrados do novo
coronavírus desde o início da pandemia, segundo dados reunidos
pelo consórcio de veículos de imprensa. Média móvel de óbitos está
em 124.
O Brasil registrou neste domingo (1º) 16 mortes pela Covid-19 nas
últimas 24 horas, totalizando 663.567 desde o início da pandemia.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 124. Em
comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +26%,
indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença pelo
terceiro dia consecutivo.
Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás,
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe não
registraram morte por Covid em 24 horas.
Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins não
atualizaram o número de casos e mortes por coronavírus.

https://www.fox9.com/news/minnesota-hospitals-report-cases-of-sudden-hepatitis-in-children
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/05/01/brasil-tem-16-mortes-por-covid-19-em-24-horas-media-movel-tem-terceiro-dia-de-tendencia-de-alta.ghtml
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Com mais de mil casos de dengue, Garça (SP)
registra superlotação em unidades de saúde

Segundo a prefeitura, cidade registra 1.074 casos positivos de
dengue e outros quatro mil suspeitos. No município, já há um óbito
confirmado de uma mulher de 77 anos. Para reforçar o
atendimento, duas unidades de saúde funcionam com horário
estendido.
A Prefeitura de Garça (SP) registra 1.074 casos positivos de dengue
e outros quatro mil suspeitos neste ano. No município, já há um
óbito confirmado de uma mulher de 77 anos. Por conta do aumento
de doentes, as unidades de saúde já apontam superlotação.
Para reforçar o atendimento dos casos suspeitos, a prefeitura está
com duas unidades de saúde em funcionamento com horário
estendido. A medida é uma tentativa de "desafogar" os
atendimentos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
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Link: https://g1.globo.com/sp/bauru-
marilia/noticia/2022/04/30/com-mais-de-mil-
casos-de-dengue-garca-registra-superlotacao-em-
unidades-de-saude.ghtml
Data da notícia: 30.04.22
Fonte: G1 Bauru e Marilia

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2022/04/30/com-mais-de-mil-casos-de-dengue-garca-registra-superlotacao-em-unidades-de-saude.ghtml
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