
Recife,  06 de junho de 2022

Recife, 31 de agosto de 2021
Recife, 06 de junho de 2022



Recife,  06 de junho de 2022

Notícias internacionais

Monkeypox na França: 51 casos relatados
até o momento

De acordo com uma atualização da Sante Publique France na
sexta-feira, 51 casos confirmados de Monkeypox foram
relatados na França: 37 em Ile-de-France, 6 em Occitanie, 4 em
Auvergne-Rhône-Alpes, 2 na Normandia, 1 em Hauts-de -
França e 1 no Centro-Val de Loire. Isso é acima dos 33 casos
relatados na quarta-feira.
Dos 45 casos confirmados até 2 de junho de 2022 às 14h, 43
foram investigados, um recusado e o último não pôde ser
contatado. Todos os casos investigados são homens, com idade
entre 22 e 63 anos (idade mediana: 37 anos). Entre os casos
investigados, dois são imunocomprometidos, um foi
hospitalizado, mas não está mais; nenhum morreu.
Até o momento, como em outros países europeus, esses casos
ocorreram principalmente, mas não exclusivamente, em
homens que fazem sexo com homens (HSH), sem vínculo direto
com pessoas que retornam de áreas endêmicas.

Dois casos de malária grave detectados na
cidade de Ho Chi Minh, Vietnã

O Hospital de Doenças Tropicais da cidade de Ho Chi Minh
informou que a unidade recebeu e tratou dois casos
importados de malária grave.
Esses são os primeiros casos de malária registrados na cidade
nos últimos anos. Um dos dois pacientes é um estudante
vietnamita de 24 anos que voltou de Camarões. O outro é um
chinês de 63 anos, que viajou para a cidade vindo da Costa do
Marfim. Segundo o médico Ho Dang Trung Nghia, chefe do
Departamento de Doenças Infecciosas do hospital, ambos os
pacientes vieram da África, onde a malária ainda é endêmica.
Nos últimos anos, o Vietnã registrou um número decrescente de
casos de malária. Alguns casos são relatados ocasionalmente na
província meridional de Binh Phuoc e em algumas províncias das
Terras Altas Centrais.

Link: https://en.vietnamplus.vn/two-cases-of-severe-
malaria-detected-in-hcm-city/229686.vnp
Data da notícia: 05.06.22
Fonte: Vietnam+

Link: http://outbreaknewstoday.com/monkeypox-in-
france-51-cases-reported-to-date-80030/
Data da notícia: 04.06.22
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.
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Bolívia confirma nova onda de Covid

O Ministério da Saúde boliviano anunciou neste domingo (5) que
enfrenta a quinta onda de infecções por Covid-19 no país, situação
ratificada por um aumento dos casos nas últimas semanas.
"Declaramos o início da quinta onda epidemiológica na Bolívia",
disse o ministro da Saúde, Jeyson Auza, informando que na última
semana epidemiológica foram registados 1.609 novos casos
confirmados, 308 a mais do que na semana anterior.
Os departamentos que registram os maiores aumentos de
infecções são La Paz, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando e Oruro.
Auza destacou que a Bolívia tem uma estratégia que permitiu
reduzir a letalidade na quarta onda, motivo pelo qual se continuará
trabalhando em "vigilância epidemiológica, como se estivéssemos
no pico da pandemia".

Link: https://www.folhape.com.br/noticias/bolivia-
confirma-nova-onda-de-covid/229321/
Data da notícia: 05.06.22
Fonte: Folha de Pernambuco
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Sobe para 6 o número de casos suspeitos de
varíola dos macacos no Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste sábado, 4,
em suas redes sociais que subiu para seis o número de casos
suspeitos de varíola dos macacos — monkeypox, em inglês, e como
o governo brasileiro tem chamado — no Brasil. Nenhum caso foi
confirmado no país até o momento. A zoonose viral capaz de
infectar humanos está em surto na Europa e na América do Norte.
“Monkeypox: Ainda não há casos confirmados da doença no Brasil.
O Ministério da Saúde segue vigilante atuando diuturnamente
nesta frente. Além dos 4 casos que estavam em investigação,
outros 2 casos suspeitos foram notificados em Rondônia. Todos
seguem isolados e em monitoramento”, escreveu Queiroga no

Twitter.
Segundo o Ministério da Saúde, 813 casos da doença já foram
confirmados em 30 países. A pasta vem utilizando o termo em
inglês monkeypox por receio de que a popularização de “varíola
dos macacos” possa levar a ataques contra os animais.

Link: https://veja.abril.com.br/saude/sobe-para-6-
o-numero-de-casos-suspeitos-de-variola-dos-
macacos-no-brasil/
Data da notícia: 04.06.22
Fonte: Veja
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Sem dados de 8 estados mais DF, Brasil
registra 12 mortes por Covid em 24 horas;
média móvel está em 80

O Brasil registrou neste domingo (5) 12 mortes pela Covid-19 nas
últimas 24 horas, totalizando 667.056 desde o início da pandemia.
Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 80. Em
comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -17%,
indicando tendência de queda nos óbitos pela doença.
Doze estados relataram não ter registrado mortes: Acre, Alagoas,
Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe.
Oito estados e o Distrito Federal não atualizaram os dados neste
domingo: Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins.
São Paulo e Bahia justificaram a não divulgação do boletim a
problemas no sistema do Ministério da Saúde, o que, segundo eles,
impediu o processamento dos dados.

Link:
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2
022/06/05/sem-dados-de-9-estados-brasil-registra-
12-mortes-por-covid-em-24-horas-media-movel-
esta-em-80.ghtml
Data da notícia: 05.06.22
Fonte: G1
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Chuvas deixam 232 mil brasileiros
desabrigados e ao menos 247 mortos até
agora em 2022

Os deslizamentos, alagamentos e enxurradas causados por chuvas
no Brasil — que marcaram a mais recente tragédia nacional em
Pernambuco — desabrigaram pelo menos 37.938 e desalojaram
outros 194.148 brasileiros de suas casas em 22 estados diferentes
até maio deste ano. A diferença entre as duas categorias é que os
desabrigados são aqueles que não têm para onde ir e dependem
de abrigos públicos.
Os estados mais afetados do Brasil estão na região Norte e
Nordeste, com destaque para o Pará, Amazonas, Maranhão. Na
região Sudeste, Minas Gerais também aparece entre os mais
danificados. Os dados de 2022 do sistema não ilustram o caos na
Bahia no início do ano, poruque o cenário visto na região no início
de janeiro, com 26 mil desabrigados e 65 mil desalojados, foi
causado por temporais do final do ano anterior. Segundo
levantamento da CNM (Condeferação Nacional dos Municípios),
esses episódios somados mataram pelo menos 457 pessoas em
2022 — o equivalente a 25% do total dos últimos dez anos.

Link:
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADci
as/geral/chuvas-deixam-232-mil-brasileiros-
desabrigados-e-ao-menos-247-mortos-at%C3%A9-
agora-em-2022-1.834479
Data da notícia: 04.06.22
Fonte: Correio do Povo
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Mais de 71 mil pessoas ficam desalojadas ou
desabrigadas após tragédia das chuvas em
PE

Além das 128 mortes provocadas por quedas de barreira e
enchentes, a tragédia do do fim de maio deixou 61.596
desalojados e 9.631 desabrigados, em Pernambuco. São mais de 71
mil pessoas que ainda estão fora de casa, oito dias depois dos
temporais. O balanço foi divulgado, neste domingo (5), pela
Coordenadoria de Defesa Civil do estado (Codecipe).
Ao todo, 54 municípios foram atingidos pelas chuvas. A Defesa Civil
estadual informou também que, neste domingo, subiu de 34 para
37 o número de cidades com decretos de situação de emergência.
As últimas prefeituras que fizeram o registro são Água Preta
e Primavera, na Zona da Mata Sul, e Itamaracá, no Grande Recife.

Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/202
2/06/05/mais-de-71-mil-pessoas-ficam-
desalojadas-ou-desabrigadas-apos-tragedia-das-
chuvas-em-pe.ghtml
Data da notícia: 05.06.22
Fonte: G1 PE
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Pernambuco registra 497 casos da Covid-19, 
neste domingo (5)

Pernambuco registrou, neste domingo (5), 497 casos da Covid-
19. O número foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-
PE), em boletim epidemiológico. Entre os confirmados, um (0,2%)
caso é de de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e os
outros 496 (99,8%) são leves.
Agora, Pernambuco totaliza 941.057 casos confirmados da
doença, sendo 58.635 graves e 882.422 leves. Também estão
sendo contabilizados quatro óbitos, ocorridos entre os dias 27 de
fevereiro e 17 de março de 2022.
As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de
Catende (1), Frei Miguelinho (1), Panelas (1) e Pesqueira (1). Com
isso, o Estado totaliza 21.746 mortes pela Covid-19.
Os quatro pacientes tinham entre 62 e 87 anos. As faixas etárias
são: 60 a 69 (1), 70 a 79 (1) e 80 e mais (2). Todos os pacientes
apresentavam doenças preexistentes: diabetes (1), doenças
neurológicas (1), doenças respiratórias (1), doenças cardiovascular
(1), doença renal (1), hipertensão (1) e tabagismo (1) - um
paciente pode ter mais de uma comorbidade.

Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco
-registra-497-casos-da-covid-19-neste-domingo-
5/229315/
Data da notícia: 05.06.22
Fonte: Folha de Pernambuco
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