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Notícias internacionais

Cólera mata 140 pessoas em sete meses
nos Camarões

Um pico de cólera em Camarões matou 140 pessoas desde
outubro do ano passado, disse o primeiro-ministro Joseph Dion
Ngute na quarta-feira.
“O relatório atualizado da situação epidemiológica mostra um
total de 7.287 casos notificados, incluindo 140 mortes, desde
outubro de 2021”, afirmou em comunicado.
“Três regiões continuam registrando novos pacientes”,
acrescentou, referindo-se à região Litoral, à região Oeste e à
região Sudoeste de língua inglesa.
Surtos ocorrem periodicamente em Camarões, uma nação da
África Ocidental com mais de 25 milhões de habitantes. A
última epidemia ocorreu entre janeiro e agosto de 2020,
quando 66 pessoas morreram. As pessoas são infectadas
quando engolem alimentos ou água que carregam o inseto.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que no início de
2021 havia entre 1,3 e quatro milhões de casos de cólera por
ano em todo o mundo, levando a entre 21.000 e 143.000
mortes.

Monkeypox. Já foram confirmados mais de
200 casos em todo o mundo

Já foram confirmados mais de 200 casos do vírus Monkeypox em
todo o mundo. De acordo com uma atualização do Centro
Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), esta
quarta-feira, 25 de maio, havia registro de 219 casos
confirmados em países onde a doença não é endêmica.
A Europa concentra a maior parte dos casos, mas já foram
reportadas infecções no Canadá, Estados Unidos, Austrália,
Israel e Emirados Árabes Unidos. Há ainda casos suspeitos
noutros países, como Argentina e Marrocos, que não entram na
contabilização.
É de realçar que o número apresentado pelo ECDC quase
triplicou. No primeiro balanço, a 20 de maio, o ECDC reportava
38 casos. Já a Organização Mundial de Saúde (OMS) indicava na
terça-feira que havia registo de 131 casos em 19 países.

Link:
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/2004226/m
onkeypox-mais-de-200-casos-confirmados-em-todo-o-
mundo
Data da notícia: 26.05.22
Fonte: Mundo ao Minuto

Link: https://www.macaubusiness.com/cholera-kills-
140-people-in-seven-months-in-cameroon/
Data da notícia: 25.05.22
Fonte: Macau Business
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Paquistão relata quarto caso de poliomielite
em 2022

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde, o
poliovírus selvagem tipo 1 (WPV1) foi confirmado no menino do
distrito do Waziristão do Norte da província de Khyber
Pakhtunkhwa (KP) pelo laboratório de poliomielite do Instituto
Nacional de Saúde de Islamabad.
Depois de permanecer um país livre da pólio por quase 15 meses,
o Paquistão registrou quatro casos de pólio em 2022 até
agora. Todos os casos foram relatados no Waziristão do Norte.
Uma campanha anti-pólio de cinco dias está em andamento em
todo o Paquistão. A campanha contra a poliomielite começou em
23 de maio.
Durante a campanha, aproximadamente 43,3 milhões de crianças
menores de cinco anos receberão a vacina antipólio, informou a
Rádio Paquistão.

Link: https://arynews.tv/pakistan-reports-fourth-
polio-case-of-2022/
Data da notícia: 26.05.22
Fonte: Ary News
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Alunos e servidores da UTFPR relatam
intoxicação alimentar

Estudantes e servidores da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), em Curitiba, alegam que sofreram intoxicação
alimentar após comerem no restaurante universitário da

instituição.

Os primeiros relatos surgiram no último dia 19, por parte de
pessoas que se alimentaram no dia anterior. A UTFPR, não
confirma quantas pessoas foram intoxicadas. No entanto, um
formulário organizado pelos próprios alunos já recebeu, ao menos,
150 denúncias. Deste total, 132 são referentes à unidade do
centro.
Em nota, a instituição disse que “a empresa recebeu ontem, dia
24/05, uma visita da Vigilância Sanitária, a qual não verificou
irregularidade alguma, seja nos ambientes ou nos procedimentos
de funcionamento dos RUs do campus”.

Link:
https://paranaportal.uol.com.br/cidades/alunos-
servidores-utfpr
Data da notícia: 25.05.22
Fonte: Paraná Portal
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Casos de Dengue aumentam mais de 100%
no Maranhão

De acordo com o boletim epidemiológico nº 19, da Secretaria de
Estado da Saúde, de 2 de janeiro a 14 de maio de 2022 houve um
aumento de 109% do número de casos de dengue, 1.981% de
chikungunya e 50% dos casos de Zika no Maranhão comparando-se
o mesmo período do ano passado.
A SES informa ainda que foram confirmados 1.346 casos de
dengue, 437 de chikungunya e 9 de Zika em todo o Maranhão, até
o momento. Destes, 253 casos de arboviroses foram registrados no
município de São Luís, sendo 232 casos confirmados de dengue, 18
de chikungunya e três de Zika.
Ao todo, em 2022, 5 óbitos foram registrados no Maranhão, sendo
três por dengue e dois por chikungunya. A cidade de São
Luís registrou uma morte por dengue e uma por chikungunya.

Link:
https://oimparcial.com.br/saude/2022/05/casos-
aumentam-mais-de-100-no-maranhao/
Data da notícia: 26.05.22
Fonte: O Imparcial
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Brasil ultrapassa 666 mil mortos por Covid;
média móvel é de 105 vítimas por dia

O Brasil registrou nesta quarta-feira (25) 157 mortes pela Covid-19
nas últimas 24 horas, totalizando 666.112 desde o início da
pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é
de 105. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi
de 0%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela
doença.
Acre, Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande
do Norte, Roraima e Sergipe não registraram morte pela doença
em 24 horas. No Acre, também não houve qualquer registro de
novo caso conhecido no período.
O país também registrou 6.000 novos diagnósticos de Covid-19 em
24 horas, completando 30.838.912 casos conhecidos desde o início
da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias
foi de 14.455, variação de -13% em relação a duas semanas atrás.

Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2
022/05/25/brasil-ultrapassa-666-mil-mortos-por-
covid-media-movel-e-de-105-vitimas-por-dia.ghtml
Data da notícia: 25.05.22
Fonte: G1
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Chuvas em pernambuco: Defesa Civil
contabiliza morte, deslizamentos, interdições
em estradas e quedas de árvores

Um balanço da Defesa Civil de Pernambuco sobre as chuvas no
Estado na manhã desta quarta-feira (25) indicou trechos de
alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de barreiras na
Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata.
Ao menos uma pessoa morreu por causa de deslizamento em
Olinda, na RMR, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A vítima foi
encontrada no Córrego do Abacate, em Olinda.
No Córrego do Abacaxi, também em Olinda, um casal está sendo
procurado pelo Corpo de Bombeiros. Quatro pessoas ficaram
feridas após deslizamentos na cidade.
Já em Camaragibe, duas pessoas ficaram desalojadas também em
decorrência das quedas de barreiras, no Córrego do
Desastre. Em Jaboatão dos Guararapes, um deslizamento deixou
uma criança ferida na comunidade de Sapucaia.

Link:
https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2022/05/1
5014446-chuvas-em-pernambuco-defesa-civil-
contabiliza-deslizamentos-interdicoes-em-estradas-
e-quedas-de-arvores.html
Data da notícia: 25.05.22
Fonte: JC
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Pernambuco registra, nesta quarta-feira (25),
três mortes e 856 casos de Covid-19

Pernambuco notificou, nesta quarta-feira (25), três mortes por
Covid-19 segundo boletim epidemiológico divulgado
pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Também foram
registrados mais 856 casos da doença.
Segundo a secretaria, as mortes ocorreram entre os dias 8 de
fevereiro e 6 de março deste ano.
Entre os casos confirmados desta quarta, dois são de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (Srag), o que equivale a 0,2% do total. Já
os casos leves totalizaram 854 (99,8%).
Agora Pernambuco soma 21.700 mortes e 934.383 casos
confirmados da doença - sendo 58.605 graves e 875.778 leves.
Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela
Secretaria Estadual de Saúde.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco
-registra-nesta-quarta-feira-25-tres-mortes-e-856-
casos/228062/
Data da notícia: 25.05.22
Fonte: Folha de Pernambuco
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