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Notícias internacionais

Número de casos de varíola na Espanha
sobe para 84, diz Ministério da Saúde

Autoridades de saúde espanholas relataram 25 novos casos de
varíola na quinta-feira, elevando para 84 o total de infecções
em um dos principais focos do recente surto.
O Ministério da Saúde, que agora considera todas as infecções
por varíola de origem não humana como varíola dos macacos
após um teste positivo, enquanto antes contava apenas as
confirmadas por sequenciamento, também disse que havia 73
casos suspeitos.
A ministra da Saúde, Carolina Darias, disse na quarta-feira que
a Espanha compraria vacinas contra a varíola dos macacos
como parte das compras conjuntas de vacinas da UE e
confirmou que a cepa da África Ocidental, que tem uma taxa
de mortalidade em cerca de 1% dos casos, foi a detectada na
Espanha.
Espanha, Inglaterra e Portugal são os países com mais casos no
recente surto da doença viral geralmente leve fora de suas
áreas endêmicas em partes da África Ocidental e Central.

216 casos incomuns de hepatite em análise
nos EUA

O CDC está investigando 216 relatos de casos incomuns de
hepatite entre crianças nos EUA em 25 de maio.
Os casos ocorreram em 38 estados e territórios desde
outubro. Havia 180 casos relatados em 18 de maio.
A contagem nacional representa pessoas sob investigação, não
casos confirmados.
“Esse número pode aumentar ou diminuir à medida que o CDC e
os estados revisam os prontuários médicos e aprendem mais”,
disse o CDC.
Globalmente, mais de 600 casos incomuns de hepatite estão sob
investigação, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e
Controle de Doenças. O CDC e outros pesquisadores ainda estão
investigando a causa do surto de hepatite.

Link: https://www.beckershospitalreview.com/public-
health/216-unusual-hepatitis-cases-under-review-in-
us.html
Data da notícia: 26.05.22
Fonte: Beckers Hospital

Link: https://www.reuters.com/world/europe/spains-
monkeypox-case-tally-rises-84-health-ministry-says-
2022-05-26/
Data da notícia: 26.05.22
Fonte: Reuters
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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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Bolívia relata primeiro caso suspeito de
varíola e isola 16 pessoas

O afetado é um homem de 26 anos que desenvolveu sintomas
após ter contato direto com duas pessoas que chegaram da
Espanha, e que foram ao centro de saúde Elvira Wünderlich, onde
está isolado e recebendo tratamento médico.
As duas pessoas que chegaram do exterior, além de 14 pessoas
que moram na casa do afetado, estão em isolamento domiciliar há
dez dias. Entre eles está a mãe e a irmã do jovem, além de outros
parentes e amigos. A medida é fiscalizada pelos epidemiologistas
do Serviço Departamental de Saúde (Sede).
O secretário de Saúde do Desenvolvimento Humano do Governo,
Fernando Pacheco, juntamente com o Gestor de Epidemiologia da
Sede, Carlos Hurtado, foram os responsáveis pela comunicação do
caso esta quinta-feira, depois de visitar o doente e supervisionar a
aplicação dos protocolos sanitários.

Link: https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-reporta-
el-primer-caso-sospechoso-de-viruela-del-mono-y-
aislan-a-16-personas_279539
Data da notícia: 27.05.22
Fonte: El Deber
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Brasil tem média móvel de 108 mortes por
Covid a cada dia e registra 30 mil casos
conhecidos em 24 horas

O Brasil registrou nesta quinta-feira (26) 136 mortes pela Covid-19
nas últimas 24 horas, totalizando 666.248 desde o início da
pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é
de 108. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi
de +10%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela
doença.
Também foram pouco mais de 30 mil novos casos conhecidos
registrados em 24 horas.
Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins não
registraram morte pela doença em 24 horas, somando 15 estados
e o DF. No Acre e na Bahia, também não houve qualquer registro
de novo caso conhecido no período.
O país também registrou 30.033 novos diagnósticos de Covid-19
em 24 horas, completando 30.868.945 casos conhecidos desde o
início da pandemia.

Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2
022/05/26/brasil-tem-media-movel-de-108-mortes-
por-covid-a-cada-dia-e-registra-30-mil-casos-
conhecidos-em-24-horas.ghtml
Data da notícia: 26.05.22
Fonte: G1
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Hepatite misteriosa: Minas tem cinco casos
investigados, diz Secretaria de Saúde

Minas Gerais investiga cinco casos de hepatite aguda de causa
desconhecida em crianças. Em posicionamento, a Secretaria de
Estado de Saúde (SES-MG) informa que dos casos sugestivos para a
doença, quatro foram descartados, três classificados como
suspeitos, além dos que são investigados.
Os casos que estão em investigação foram notificados em Juiz de
Fora, Montes Claros, Uberlândia e São João Del Rei. Já os suspeitos
em Juiz de Fora e Belo Horizonte. Por sua vez, os casos descartados
são em Montes Claros, cujos exames testaram positivo para
arboviroses, e Divinópolis e Lagoa Santa por não ter critérios para
suspeição.
Os pacientes que apresentaram suspeita da hepatite aguda de
causa desconhecida estão sendo acompanhados pelas equipes de
saúde e aguardam o resultado dos exames. O Ministério da Saúde
está ciente, conforme esclareceu a SES-MG.

Link:
https://www.otempo.com.br/cidades/hepatite-
misteriosa-minas-tem-cinco-casos-investigados-diz-
secretaria-de-saude-1.2674747
Data da notícia: 26.05.22
Fonte: O Tempo
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Araraquara confirma 9.240 casos de dengue
em 2022

Araraquara confirmou na última quinta-feira (26) mais 319 casos
de dengue e chega a um total de 9.240 casos e 13 mortes, neste
ano de 2022.
Foram 150 casos em janeiro, 702 casos em fevereiro, 4.758 em
março, 3.060 em abril e 570 em maio. Neste ano, 13 óbitos
causados pela dengue foram registrados em Araraquara.
Com o intuito de conter a epidemia da dengue em Araraquara, a
Prefeitura segue uma ação intensificada de combate aos
criadouros do mosquito Aedes aegypti pelos bairros da cidade,
com serviços de vistoria em residências, nebulização e fumacê,
porém é preciso destacar que a participação da população é
imprescindível para esse objetivo.
Nesta sexta-feira (27) em mais seis regiões da cidade. Os agentes
de combate a endemias da Vigilância Epidemiológica realizarão
trabalhos de vistoria casa a casa em busca de possíveis criadouros
no Centro (nas proximidades do Cemitério São Bento), Vila Cristo
Rei, Jardim Santa Lúcia e Parque Residencial São Paulo.

Link:
https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano
/cidades/NOT,0,0,1768697,araraquara-confirma-
9240-casos-de-dengue-em-2022.aspx
Data da notícia: 27.05.22
Fonte: A Cidade On
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Com mais 435 infectados e três óbitos por
Covid-19, Pernambuco totaliza 934.818 casos
e 21.703 mortes

Mais 435 infectados pelo novo coronavírus e três óbitos
provocados pela Covid-19 foram confirmados em Pernambuco
nesta quinta-feira (26). Esse acréscimo levou o estado a totalizar
934.818 casos da infecção e 21.703 mortes devido à
doença, registros que começaram a ser feitos em março de 2020,
na chegada da pandemia.
A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que as novas
confirmações dividem-se entre dois (0,5%) diagnósticos de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 433 (99,5%) casos
leves da Covid-19. Ao todo, Pernambuco contabilizou 58.607
quadros graves e 876.211 formas leves da doença.
Os três óbitos confirmados nesta quinta (26) aconteceram entre os
dias 14 de março de 2022 e 11 de abril deste ano. As vítimas foram
dois homens e uma mulher, que tinham entre 80 e 92 anos e
moravam nas cidades de Cedro (1), Ipubi (1) e Parnamirim (1).

Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/202
2/05/26/com-mais-435-infectados-e-tres-obitos-
por-covid-19-pernambuco-totaliza-934818-casos-e-
21703-mortes.ghtml
Data da notícia: 26.05.22
Fonte: G1 PE

Pág. 02

Sobe para cinco o número de mortos por
causa da chuva no Grande Recife

Foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (27), o corpo do
jardineiro Alex Rodrigo da Luz, 41 anos, que estava desaparecido
desde a quarta (25), após as fortes chuvas que caíram esta semana
na Região Metropolitana do Recife (RMR). O corpo estava próximo
ao local onde ele desapareceu, no bairro da Muribeca,
em Jaboatão dos Guararapes. Ele tentava resgatar os animais do
sítio em que morava quando foi arrastado pela água.
A primeira vítima das chuvas foi José Cláudio da Silva, 62 anos, que
teve o corpo encontrado após um deslizamento de barreira no
Córrego do Abacate, em Águas Compridas, em Olinda. A morte foi
confirmada na quarta-feira (25) pelo Corpo de Bombeiros.
Um dia depois, na quinta-feira (26), foram encontrados, após mais
de 24 horas de buscas, os corpos do casal Sérgio Pimentel dos
Santos, 53 anos, que era armador de construção civil, e Rosimere
Silva de Oliveira, 47, dona de casa.

Link:
https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2022/05/1
5015627-sobe-para-cinco-o-numero-de-mortos-por-
causa-da-chuva-no-grande-
recife.html?utm_source=tw-jc
Data da notícia: 27.05.22
Fonte: JC
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