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Notícias internacionais

Nigéria: Febre de Lassa mata 149 em
quatro meses, diz NCDC

O Centro de Controle de Doenças da Nigéria divulgou na
quarta-feira que 149 cidadãos até agora perderam a vida para
a febre de Lassa em 2022.
De acordo com o relatório, os estados de Edo e Ondo estavam
liderando o número de mortes relatadas até agora.
Isso está contido nos dados obtidos no último relatório sobre a
doença publicado pelo NCDC na quarta-feira.
O PUNCH informa que a febre de Lassa, uma doença endêmica
na Nigéria, ocorre durante todo o ano, mas mais casos são
registrados durante a estação seca.
Desde o último surto da doença em 2016, o NCDC observou
que houve um aumento no número de casos recorrentes.
Em 2019, o centro observou que 796 casos foram
relatados; enquanto em 2020, um total de 1.165 casos foram
confirmados durante o auge da pandemia.
O NCDC também confirmou um total de 4.632 casos suspeitos
em 2021.

Nepal: Tifo esfoliante, uma doença
negligenciada, emerge como novo desafio
de saúde

Segundo dados do Ministério da Saúde e População, mais de 260
pessoas foram infectadas pela doença desde o início de 2022.
Em 2021, um total de 1.999 pessoas foram infectadas pela
doença; em 2020, o número caiu para 1.026.
A doença tropical negligenciada tem emergido como um novo
desafio de saúde no Nepal ultimamente, de acordo com
médicos.
O risco de gravidade e fatalidade pode ser minimizado se os
pacientes forem diagnosticados e tratados precocemente,
segundo eles. Antibióticos comuns como doxiciclina e
azitromicina, entre outros, que estão na lista de medicamentos
essenciais fornecidos pelo governo às unidades de saúde de
todo o país para distribuição gratuita, podem curar a doença.

Link:
https://kathmandupost.com/health/2022/05/12/scrub-
typhus-a-neglected-disease-emerging-as-new-health-
challenge
Data da notícia: 13.05.22
Fonte: The Kathmandu Post

Link: https://punchng.com/lassa-fever-kills-149-in-four-
months-says-ncdc/
Data da notícia: 13.05.22
Fonte: Punch
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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://kathmandupost.com/health/2022/05/12/scrub-typhus-a-neglected-disease-emerging-as-new-health-challenge
https://punchng.com/lassa-fever-kills-149-in-four-months-says-ncdc/
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Dengue: mais de 1.700 casos registrados na
capital de Honduras

Um total de 1.700 casos de dengue são registrados na capital
hondurenha de Tegucigalpa e 21 de dengue grave, então o apelo é
para que a população evite que os casos continuem
aumentando, de acordo com um relatório do Processo esta
semana.
A chefe da Região Metropolitana do Distrito Central, Sonia Maribel
Amaya Reyes, indicou que
técnicos de saúde ambiental estão realizando operações para
combater a doença.
Salientou que a população infantil é a mais afetada, pelo que os
pais devem fazer a correspondente limpeza nas baterias e pátios
para que não se acumulem casos.
Ela acrescentou que eles tiveram reuniões com representantes
municipais para tomar medidas antes
de declarar uma epidemia devido à doença.

Link: http://outbreaknewstoday.com/dengue-
fever-more-than-1700-cases-reported-in-the-
honduras-capital-31981/
Data da notícia: 12.05.22
Fonte: News Desk
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Link: https://andina.pe/Ingles/noticia-health-
ministry-reports-rise-in-number-of-influenza-
cases-in-peru-892800.aspx
Data da notícia: 12.05.22
Fonte: Andina

Ministério da Saúde relata aumento no
número de casos de gripe no Peru

O Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controle de
Doenças (CDC) do Ministério da Saúde (Minsa) informou nesta
quinta-feira que, até a última semana, foram notificados 1.594 casos
de Influenza A (H3N2) em todo o país.
Em um comunicado à imprensa, o CDC afirmou que 174 casos de
Influenza A (H3N2) foram relatados entre as semanas
epidemiológicas (SE) 16 e 18.
As regiões com maior número de casos são Lima (57; 32,8%),
Ayacucho (35; 20,1%) e Piura (22; 12,6%).
Outras regiões onde casos de influenza A (H3N2) foram relatados
durante a estação de baixa temperatura incluem La Libertad (12),
San Martin (12), Huancavelica (9), Cusco (9), Cajamarca (8) e
Amazonas (3) . , Arequipa (2), Junin (2), Callao (1), Ucayali (1) e
Moquegua (1).
Além disso, uma morte associada à gripe A (H3N2) foi relatada em
uma unidade do Exército peruano.

http://outbreaknewstoday.com/dengue-fever-more-than-1700-cases-reported-in-the-honduras-capital-31981/
https://andina.pe/Ingles/noticia-health-ministry-reports-rise-in-number-of-influenza-cases-in-peru-892800.aspx
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Já são 28 os casos suspeitos de hepatite
monitorados no Brasil

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira, 12, que
investiga 28 casos suspeitos de hepatite aguda infantil de origem
desconhecida no Brasil.
Os registros são de São Paulo (8), Rio de Janeiro (7), Minas Gerais
(4), Paraná (3), Espírito Santo (2), Pernambuco (2) e Santa Catarina
(2). Os casos ainda não são conclusivos e aguardam novos exames
para confirmação da doença.
“Os centros de informações estratégicas de Vigilância em Saúde
(Cievs) e a Rede Nacional de Vigilância Hospitalar (Renaveh)
monitoram qualquer alteração do perfil epidemiológico, bem como
casos suspeitos da doença”, informou a pasta em comunicado.
O Ministério da Saúde orientou os profissionais de saúde a notificar
imediatamente à autoridade sanitária os casos suspeitos da
doença.

Link: https://catracalivre.com.br/saude-bem-
estar/28-casos-suspeitos-hepatite-brasil/
Data da notícia: 12.05.22
Fonte: Catraca Livre
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Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/
2022/05/12/brasil-registra-136-novas-mortes-por-
covid-media-movel-segue-acima-de-100-por-
dia.ghtml
Data da notícia: 12.05.22
Fonte: G1

Brasil registra 136 novas mortes por Covid;
média móvel segue acima de 100 por dia

O Brasil registrou nesta quinta-feira (12) 136 mortes pela Covid-19
nas últimas 24 horas, totalizando 664.700 desde o início da
pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é
de 105 --acima de 100 pelo segundo dia, após passar uma semana
com números menores. Em comparação à média de 14 dias atrás, a
variação foi de -15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos
decorrentes da doença.
Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do
Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e
Sergipe não tiveram registro de morte em 24 horas. No Acre e no
Amapá, também não houve qualquer novo caso registrado no
período.
O país também registrou 22.107 novos diagnósticos de Covid-19 em
24 horas, completando 30.636.172 casos conhecidos desde o início
da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias
foi de 16.555, variação de +22% em relação a duas semanas atrás.

https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/28-casos-suspeitos-hepatite-brasil/
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/05/12/brasil-registra-136-novas-mortes-por-covid-media-movel-segue-acima-de-100-por-dia.ghtml
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Pernambuco registra, nesta quinta (12), cinco
mortes e 682 casos de Covid-19

Pernambuco notificou, nesta quinta-feira (12), cinco mortes por
Covid-19, segundo balanço divulgado pela Secretaria Estadual de
Saúde (SES-PE). O boletim também notificou mais 682 casos da
doença.
Segundo a secretaria, as mortes foram contabilizadas entre os
dias 23 de fevereiro e 17 de março deste ano. As novas mortes são
de pessoas residentes dos municípios de Igarassu (1), Jaboatão dos
Guararapes (1), Lagoa Grande (1), Olinda (1) e Tracunhaém (1).
Com isso, o Estado totaliza 21.653 mortes pela Covid-19.
Os pacientes tinham entre 61 e 79 anos. As faixas etárias são: 60 a
69 (1) e 70 a 79 (4). Quatro apresentava doenças preexistentes:
Alzheimer (1), câncer (1), diabetes (2), doenças respiratórias (1),
doenças cardíacas (2), histórico de AVE (1), histórico de AVC (1) e
histórico de tabagismo (2) - um paciente pode ter mais de uma
comorbidade. Um caso segue em investigação.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco
-registra-nesta-quinta-12-cinco-mortes-e-682-casos-
de/226608/
Data da notícia: 12.05.22
Fonte: Folha de Pernambuco
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https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco-registra-nesta-quinta-12-cinco-mortes-e-682-casos-de/226608/
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