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Notícias internacionais

Após registros no Reino Unido, Portugal
confirma 14 casos de varíola dos macacos

Desde o dia 7 de maio, quando o Reino Unido relatou o
seu primeiro caso de varíola dos macacos, autoridades de
saúde europeias monitoram qualquer surto da doença.
Em Portugal, autoridades confirmaram que o país já soma 14
casos da rara infecção e outros dois estão sendo investigados,
de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS). As informações
são da Agência Brasil e do portal Sic Notícias.
Em um comunicado, a DGS informou que, neste momento,
“decorrem ainda os inquéritos epidemiológicos, com o objetivo
de identificar cadeias de transmissão e potenciais novos casos
e respectivos contatos”.
O vírus da varíola dos macacos é semelhante ao da varíola, que
havia sido erradicada em 1980. Os casos reportados até agora
em Portugal são da região de Lisboa e Vale do Tejo e os
suspeitos concentram-se na mesma zona.

EUA: Médicos veem aumento nos casos de
gripe pediátrica

O Western Mass News tem notado um aumento nos casos de
gripe, principalmente entre crianças. Isso ocorre quando a Food
and Drug Administration aprovou o reforço COVID-19 para
crianças de 5 a 11 anos. Os casos de gripe estão aumentando no
oeste de Massachusetts, principalmente em crianças. O Western
Mass News conversou com o Dr. John Kelley, da Redwood
Pediatrics em East Longmeadow, que disse que ainda está vendo
um punhado de casos de COVID-19 em seu consultório, mas a
gripe certamente está aumentando.
“Definitivamente, estamos vendo um aumento na gripe,
principalmente do Tipo A... uma época do ano estranha para ver
isso, mas estamos vendo. É o que é. A maioria das pessoas está
indo bem. Eles não estão tendo nenhuma doença grave, pelo
menos com a gripe”, explicou Kelley.
.

Link:
https://www.westernmassnews.com/2022/05/18/docto
rs-seeing-increase-pediatric-flu-cases/
Data da notícia: 18.05.22
Fonte: Western Mass News

Link: https://www.oliberal.com/mundo/apos-registros-
no-reino-unido-portugal-confirma-14-casos-de-variola-
dos-macacos-1.537295
Data da notícia: 19.05.22
Fonte: O Liberal
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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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Brasil investiga 44 casos suspeitos de
hepatite infantil misteriosa

Quarenta e quatro casos de hepatite infantil de causa
desconhecida estão em investigação no Brasil. A doença continua
intrigando autoridades da área de saúde. Agora, o Ministério da
Saúde já recebeu um total de 58 notificações de 11 Estados –
sendo que 14 casos já foram descartados.
Até esta quarta-feira (18), eram 14 casos em análise em São
Paulo, cinco em Minas Gerais, cinco no Rio Grande do Sul, quatro
no Rio de Janeiro, quatro em Pernambuco, três em Mato Grosso
do Sul, três em Santa Catarina, dois no Paraná, dois no Espírito
Santo, um no Maranhão e um em Goiás.
Análise feita a partir de 45 casos monitorados por uma sala de
situação montada pelo ministério mostra que as crianças têm em
média 7 anos. A idade dos pacientes do país varia de 8 meses a 16
anos. 54% são meninos e 46%, meninas.

Link: https://www.otempo.com.br/brasil/brasil-
investiga-44-casos-suspeitos-de-hepatite-infantil-
misteriosa-1.2670756
Data da notícia: 19.05.22
Fonte: O Tempo
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Em uma semana, Paraná registra mais nove
mortes por dengue e 12.440 novos casos

Desde o início do período epidemiológico, em agosto de 2021, o
estado registrou 21 mortes pela doença. Veja como combater o
mosquito e quais os sintomas da dengue.
Mais nove pessoas morreram por conta da dengue no Paraná
desde o dia 10 de maio. No período, 12.440 novos casos da doença
foram confirmados.
As informações foram divulgadas nesta terça-feira (17) em boletim
epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Desde o início do período sazonal da dengue, iniciado em 1º de
agosto de 2021, o estado já registrou 21 mortes pela doença.
Foram 150.752 casos notificados e 56.191 confirmados.
De acordo com a Sesa, dos 399 municípios paranaenses, 328
confirmaram casos da doença e, em 286 deles, os casos são
autóctones (contraídos no município onde o paciente mora).

Link:
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2022/05/1
7/em-uma-semana-parana-registra-mais-nove-
mortes-por-dengue-e-12440-novos-casos.ghtml
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: G1 PR
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Natal decreta situação de emergência por
causa do aumento de casos de dengue, zika e
chikungunya

A Prefeitura de Natal decretou situação de emergência em virtude
do aumento de casos de dengue, zika e chikungunya na capital.
O decreto foi publicado na noite desta terça-feira (17) em uma
edição extra do Diário Oficial do Município (DOM) e tem validade
de 90 dias.
De acordo com o Boletim Epidemiológico das Arboviroses
publicado no dia 10 de maio pela Secretaria Municipal de
Saúde, Natal teve um aumento de 1.566% nos casos de dengue de
janeiro a abril deste ano em comparação com o mesmo período de
2021.
Ao todo foram 2.966 casos registrados neste ano no período
contra 192 em 2021. Os casos de chikungunya - 176 contra 39, e
de zika - 13 contra 9 - também cresceram nos primeiros quatro
meses deste ano.

Link: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-
norte/noticia/2022/05/18/natal-decreta-situacao-
de-emergencia-por-causa-do-aumento-de-casos-de-
dengue-zika-e-chikungunya.ghtml
Data da notícia: 18.05.22
Fonte: G1 RN
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Com o aumento de doenças respiratórias nas
crianças, Pernambuco abre novos leitos de
UTI

No ano passado, Pernambuco registrava, em média, 53 solicitações
por leitos de UTI infantil por semana no mesmo período sazonal.
Na semana passada, o número triplicou e chegou a 150.
Devido ao aumento dos casos de doenças respiratórias nas
crianças em Pernambuco e a sobrecarga nas Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs), o Governo do Estado vai abrir, nas próximas duas
semanas, 80 novas vagas de UTI pediátrica. No ano passado,
Pernambuco registrava, em média, 53 solicitações por leitos de UTI
infantil por semana no mesmo período sazonal.
O anúncio foi realizado, nesta quarta-feira (18) durante coletiva de
imprensa com o secretário de Saúde, André Longo e o médico
pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Imunizações e vice-
presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, Eduardo
Jorge da Fonseca.

Link: https://www.folhape.com.br/noticias/com-o-
aumento-de-doencas-respiratorias-nas-criancas-
pernambuco-abre/227351
Data da notícia: 18.05.22
Fonte: Folha de Pernambuco

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2022/05/18/natal-decreta-situacao-de-emergencia-por-causa-do-aumento-de-casos-de-dengue-zika-e-chikungunya.ghtml
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