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Notícias internacionais

Monkeypox: Vírus detectado em 29 países 

e já há transmissão comunitária

O diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS)
anunciou esta quarta-feira que já se confirmaram mais de mil
casos de monkeypox, em 29 países, não endêmicos, e avisou
que em algumas zonas já há transmissão comunitária. "Não há
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Autoridades de Connecticut (EUA) relatam

segundo caso de vírus Powassan

As autoridades de saúde do estado de Connecticut relataram
esta semana que um residente testou positivo para infecção
pelo vírus Powassan (POWV). Este é o segundo caso de doença

que em algumas zonas já há transmissão comunitária. "Não há
informação de qualquer morte nesses países, mas sim de muitos
casos, não só entre homens que mantêm sexo com homens,
mas também casos de transmissão comunitária e de mulheres
infetadas", sublinhou Tedros Adhanom Ghebreyesus, em
conferência de imprensa. O responsável da OMS mostrou
preocupação com a propagação do vírus a grupos vulneráveis,
como crianças e grávidas. O diretor-geral da OMS pediu aos
países que façam todos os esforços necessários para identificar
todos os casos e contatos, com o objetivo de controlar o surto
impedir uma maior difusão do vírus.

pelo vírus Powassan (POWV). Este é o segundo caso de doença
associada ao POWV identificado em Connecticut em 2022.
paciente, de 90 a 99 anos, morava no condado de New London
e adoeceu no início de maio. Ele foi admitido em um hospital
local com febre, estado mental alterado, dor de cabeça,
calafrios, dor no peito e náusea. Sua condição piorou e
paciente morreu em 17 de maio. O paciente tinha uma picada
de carrapato conhecida que foi removida duas semanas antes
do início dos sintomas. Testes laboratoriais realizados no
Laboratório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças
em Ft. Collins, CO, confirmou a presença de anticorpos para
POWV.
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virus-detetado-em-29-paises-e-ja-ha-transmissao-

comunitaria--14926527.html

Data da notícia: 08.06.22

Fonte: Diário de Notícias
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Link: http://outbreaknewstoday.com/connecticut-

officials-report-second-case-of-powassan-virus-43853/

Data da notícia: 09.06.22

Fonte: OutbreakNewsToday



Alerta Epidemiológico: Emergência

disseminação de Shigella sonnei

extrema resistência a antibióticos. Risco

potencial para a América Latina e o Caribe

de junho de 2022.

Diante do surgimento e disseminação de Shigella sonnei
extrema resistência a antibióticos na Europa, a Organização
Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS)
ressalta a importância da vigilância e diagnóstico microbiológico
adequado para sua detecção. Da mesma forma, sugere
implementação de medidas de prevenção e controle de infecção

Brasil tem um caso provável e 71 suspeitos 

de hepatite infantil misteriosa

O Brasil está investigando 71 casos suspeitos de hepatite de
desconhecida. Segundo o Ministério da Saúde, até domingo
foram notificados 106 casos, 34 foram descartados e
classificado como provável. No último domingo (5), um menino
11 anos morreu no Hospital da Criança, no Rio de Janeiro,
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implementação de medidas de prevenção e controle de infecção
para sua contenção.

11 anos morreu no Hospital da Criança, no Rio de Janeiro,
suspeita de hepatite aguda de origem desconhecida. A
morava em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro,
onde recebeu os primeiros atendimentos e teve a suspeita
doença levantada pelos médicos. De acordo com a prefeitura,
menino deu entrada no Hospital Ferreira Machado na quarta
(1), após apresentar sintomas inespecíficos, como náusea, vômito,
queda do estado geral, evoluindo para uma alternância
sonolência com agitação e icterícia. Os exames demonstraram
presença de uma inflamação hepática, apresentando critérios
caso provável de hepatite aguda de origem desconhecida.
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tem-um-caso-provavel-e-71-suspeitos-de-hepatite-

de-causa-desconhecida.html

Data da notícia: 07.06.22

Fonte: UOL



Chikungunya: casos até maio aumentam 91% 

em relação ao ano passado

Neste ano, o número de novos casos de chikungunya e zika
tem aumentado em todo o país, mas os estados que
registraram aumento são os do Nordeste. Os dados são do último
boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde,
Ministério da Saúde. Até a última semana de maio, o país registrou
98 mil casos de chikungunya; cerca de 46 casos por cem
habitantes. um aumento de mais de 91% na comparação com
ano passado. 80 mil deles, só o Nordeste, 140 casos por cem
habitantes. A situação mais preocupante são os estados do Ceará,
que chega a 295 casos por cem mil habitantes; e a Paraíba,que chega a 295 casos por cem mil habitantes; e a Paraíba,
Ainda de acordo com último boletim epidemiológico, até
penúltima semana de maio, dos 4.800 casos de zika virus no Brasil,
o Nordeste acumula 3 mil e 500 casos. São seis registros por
mil habitantes. Só no Rio Grande do Norte, esse índice sobe
35.

Covid-19: hospitais privados registram

aumento de 94% de casos da doença no Brasil

Os hospitais privados brasileiros registraram um aumento médio
94% no número de casos confirmados de Covid-19 nas últimas
semanas. É o que aponta o mais recente levantamento realizado
Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp). Cerca de
atendimentos em pronto-socorros ocorridos no período
associados à infecção pelo coronavírus. Por conta da doença,associados à infecção pelo coronavírus. Por conta da doença,
dos pacientes acabaram internados e, aproximadamente
precisaram ser encaminhados para UTI. A pesquisa também
que, no período, 5,5% dos profissionais de saúde foram afastados
diagnóstico positivo para covid-19. Além disso, ao avaliar a incidência
de síndromes gripais, o resultado indicou um aumento de 32%
casos não relacionados à Covid em pronto atendimento. O
Infogripe da Fiocruz divulgado nesta quinta-feira mostra que,
últimas quatro semanas, os diagnósticos de Covid
corresponderam a 69% das ocorrências de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) no Brasil. Também em relação ao total de
por vírus respiratórios, o estudo aponta a mesma propensão,
foram em decorrência do coronavírus
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Fonte: Radio Agência Nacional
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Link: https://www.folhape.com.br/noticias/covid-

19-hospitais-privados-registram-aumento-de-94-de-

casos-da/229869/

Data da notícia: 09.06.22

Fonte: Folha PE



Pernambuco volta a confirmar mais de

casos de covid nas últimas 24 horas,

meio a uma nova alta de infecções

Nesta quinta-feira (9), a Secretaria de Saúde de Pernambuco
informou que confirmou mais de mil casos de covid nas últimas
horas. Ao todo, foram 1.166 registros de pessoas infectadas
coronavírus. A alta ocorre num momento em que o Estado vivencia
um incremento no volume de casos leves da doença. Entre
confirmados desta quinta-feira, seis (0,5%) são casos de síndrome
respiratória aguda grave (SRAG) e 1.160 (99,5%) são registros
pacientes que tiveram leves da infecção. Agora, Pernambuco
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Vítimas das chuvas que estão em abrigos

PE podem tomar 4ª dose contra a Covid

vacinas contra gripe, tétano, sarampo

hepatite B

pacientes que tiveram leves da infecção. Agora, Pernambuco
totaliza 944.360 casos confirmados da doença, sendo
graves e 885.711 leves. Também estão sendo contabilizados
óbitos, ocorridos entre os dias 2 de junho de 2020 e 7 de
deste ano. Com isso, o Estado totaliza 21.761 mortes
decorrência de complicações da covid-19.

Notícias Locais 

A aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19
autorizada nesta quarta-feira (8) para todas as pessoas que foram
levadas para abrigos após as fortes chuvas que atingiram
Pernambuco. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) recomendou
também a imunização desse público contra a gripe, hepatite
sarampo e tétano. Os temporais do fim de maio e começo de
provocaram 129 mortes. Ao todo, 54 cidades pernambucanas
foram atingidas e 37 delas decretaram situação de emergência
Mais de 128 mil pessoas ainda estão desabrigadas ou desalojadas,
segundo o estado. Pode receber a quarta dose contra a
quem tem a partir dos 18 anos, completou o esquema vacinal
tomou 3ª dose há pelo menos quatro meses. A recomendação
imunizar também todas as pessoas a partir dos seis meses de
contra a gripe.
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