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Notícias internacionais

Casos de leishmaniose disparam no
Panamá

Na semana passada, o ministro da Saúde, Luis Francisco Sucre,
informou que houve um aumento nos casos de leishmaniose
no país, segundo um relatório do El Siglo.
Ele detalhou que até o momento foram notificados mais de
240, um número maior em relação aos anos anteriores. Esse
aumento vertiginoso de casos desencadeou alertas de saúde
por parte das autoridades.
Além disso, Sucre disse que a Região Metropolitana de Saúde é
a que registrou mais casos até o momento com 31 pessoas
afetadas.
Informou que a leishmaniose é transmitida por um vetor e
ocorre em algumas áreas onde há maior contato com a
natureza; por exemplo, as áreas regionais em Nägbe Buglé,
Cerro Azul, La 24 de Diciembre e até em Guna Yala.

Pânico no norte da Síria com o retorno da
leishmaniose, tuberculose e sarampo

Doenças como leishmaniose , tuberculose e sarampo
retornaram ao norte da Síria, informou o site irmão de língua
árabe do The New Arab , Al-Araby Al-Jadeed , causando pânico
nos campos.
A alta densidade populacional nas áreas de oposição de Idlib e
Aleppo levou a um declínio nas condições sanitárias, já que os
sírios que vivem em campos superpovoados lutam para ter
acesso a água potável, sabão e serviços de saúde.
“Após a eclosão da revolução síria, as ondas de deslocamento e
a falta de atenção ao meio ambiente e à conscientização sobre a
saúde levaram os insetos [e doenças] a se espalharem”, Reham
Weiss, oficial de conscientização da saúde da Sociedade Médica
Americana da Síria (SAMS). , disse ao Al-Araby Al-Jadeed .

Link: https://english.alaraby.co.uk/news/panic-syria-
leishmaniasis-tb-and-measles-return
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: The New Arabe

Link: http://outbreaknewstoday.com/leishmaniasis-
cases-skyrocket-in-panama-53392/
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: News Desk
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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://english.alaraby.co.uk/news/panic-syria-leishmaniasis-tb-and-measles-return
http://outbreaknewstoday.com/leishmaniasis-cases-skyrocket-in-panama-53392/
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Portugal tem cinco casos de varíola dos
macacos confirmados, mais de 20 suspeitos

Portugal tem cinco casos confirmados de varíola dos macacos,
informou a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado,
referindo que o país tem mais de 20 casos suspeitos do vírus.
"Foram identificados, neste mês de maio, mais de 20 casos
suspeitos de infeção pelo vírus Monkeypox, todos na região de
Lisboa e Vale do Tejo, cinco dos quais já confirmados pelo Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, esta quarta-feira, dia 18.
Os casos, na maioria jovens, e todos do sexo masculino, estão
estáveis, apresentando lesões ulcerativas", refere o comunicado da
DGS.
A declaração informa ainda que a DGS centraliza "nesta fase, todas
as ações de deteção, avaliação, gestão e comunicação de risco
relacionadas com estes casos, através do Centro de Emergências
em Saúde Pública (CESP)".

Link: https://tvi.iol.pt/noticias/geral/portugal-tem-
cinco-casos-de-variola-dos-macacos-ja-confirmados-
mais-de-20-
suspeitos/20220518/6284bd950cf26256cd249b0b
Data da notícia: 18.05.22
Fonte: TVI Noticias

Pág. 02

Link:
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/mocambiqu
e-declara-surto-de-poliomielite_n1406002
Data da notícia: 18.05.22
Fonte: RTP Noticias

Moçambique declara surto de poliomielite

O escritório africano da Organização Mundial de Saúde (OMS)
anunciou hoje um surto de poliomielite em Moçambique, declarado
pelas autoridades sanitárias locais depois de confirmada a doença
numa criança, no interior do país.
Atribuído ao poliovirus selvagem, trata-se do primeiro caso em
Moçambique desde 1992 e foi identificado numa criança da
província de Tete, no nordeste, que começou a sentir paralisia no
final de março.
Testes preliminares a amostras recolhidas junto de três contactos,
para avaliar o risco de propagação, foram negativos, nota-se no
comunicado da OMS. A análise de sequenciamento genómico
permitiu associar a infeção a uma variante que circulava no
Paquistão em 2019, tal como aconteceu com um outro caso
relatado pelo vizinho Maláui em fevereiro.
Por isso mesmo, a OMS esclarece que os dois casos não afetam a
certificação que declara África livre do poliovírus selvagem (desde
agosto de 2020), porque a variante do vírus não é nativa.
"A deteção de outro caso de poliovírus selvagem em África é muito
preocupante, embora não surpreenda, dado o recente surto no
Maláui", disse Matshidiso Moeti, diretora da OMS para África, em
comunicado.

https://tvi.iol.pt/noticias/geral/portugal-tem-cinco-casos-de-variola-dos-macacos-ja-confirmados-mais-de-20-suspeitos/20220518/6284bd950cf26256cd249b0b
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/mocambique-declara-surto-de-poliomielite_n1406002
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RN já registrou mais de 11 mil casos
prováveis de dengue em 2022

O Rio Grande do Norte registrou até o dia 7 de maio 11.427 casos
prováveis de dengue. A incidência geral de casos está em 323,93
casos/100 mil habitantes. Os números são do Boletim
Epidemiológico das Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde
(Sesap). Em relação às Regiões de Saúde, a maior incidência foi
registrada na 1ª Região/Agreste (489,2/100 mil hab.), seguida da
4º Região/Seridó (435,77/100 mil hab.) e 7ª Região/Metropolitana
(435.06/100 mil hab.).
O crescimento da doença no estado pode ser constatado na 
comparação com 2021, quando foram registrados nesse mesmo 
período um total de 806 casos prováveis.
O número de casos das demais arboviroses está crescendo em 
todo o Rio Grande do Norte. Em 2022 já foram registrados 3.397 
casos prováveis de chikungunya e 708 casos prováveis de zika.

Link:
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/rn-ja-
registrou-mais-de-11-mil-casos-prova-veis-de-
dengue-doena-a-em-2022/538683
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: Tribuna do Norte
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Média móvel de casos de Covid aumenta
33,6% em um mês

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 229 novas mortes por
Covid-19 e contabilizou 26.386 casos da doença, segundo dados
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados
nesta terça-feira (17). Com isso, a média móvel de casos ficou em
19.128. Esse número representa uma alta de 33,6% em um mês.
No dia 17 de abril, o indicador estava 14.317. Já a média móvel de
óbitos, pelo terceiro dia seguido de aumento, chegou a 118.
As médias móveis consideram a média de infecções e mortes
registradas nos últimos sete dias. Os dados permitem o
acompanhamento dos indicadores da pandemia sem eventuais
distorções causadas por possível subnotificação aos fins de
semana.
O Amapá não notificou novos dados ao Conass por conta de
problemas técnicos no acesso à base de informações, e por isso
foram mantidas as atualizações do dia anterior.
Ao todo, o país registrou 30.728.286 pessoas infectadas e 665.216
mortes em decorrência da Covid desde o início da pandemia, em
março de 2020.

Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/media-
movel-de-casos-de-covid-aumenta-336-em-um-
mes/
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: CNN Brasil
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Aumentam casos de síndrome respiratória
aguda grave em crianças em Minas Gerais

Crianças entre 1 e 9 anos são o grupo de maior incidência de
internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em Belo
Horizonte, conforme aponta boletim epidemiológico da Secretaria
Municipal de Saúde. O dado acende um alerta para os pais, já que
a faixa etária inclui crianças menores de 5 anos, que ainda não
podem receber a vacina da COVID-19.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e
maio deste ano foram notificados 1.358 casos de SRAG em crianças
de até 12 anos. Os dados são parciais até esta terça-feira (17/5),
porém, o número já é 3,8% maior do que no ano anterior, quando
foram registrados 1.308 casos.

Link:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/
05/17/interna_gerais,1367194/aumentam-casos-
de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-em-
criancas.shtml
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: Estado de Minas
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Pernambuco notifica mais dois casos de
hepatite aguda grave de origem
desconhecida

Pernambuco notificou, nesta terça-feira (17), mais dois casos
suspeitos de hepatite aguda grave de origem desconhecida. A
notificação foi feita pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) ao
Ministério da Saúde (MS). Agora, o Estado contabiliza cinco
notificações da doença, com um caso já descartado e outros quatro
em investigação.
A SES-PE reforça que segue prestando apoio técnico aos municípios
na realização de exames complementares para análise laboratorial
das hepatites virais, agentes possivelmente relacionados a este
tipo de hepatite e outras doenças, assim como nas investigações
epidemiológicas realizadas pelos municípios de residência dos
pacientes.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco
-notifica-mais-dois-casos-de-hepatite-aguda-grave-
de-origem/227165/
Data da notícia: 17.05.22
Fonte: Folha de Pernambuco

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/05/17/interna_gerais,1367194/aumentam-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave-em-criancas.shtml
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco-notifica-mais-dois-casos-de-hepatite-aguda-grave-de-origem/227165/
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