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Notícias internacionais

Colômbia confirma primeiro caso de
hepatite aguda de etiologia desconhecida
em crianças

Em 31 de maio, hora local, o Ministério da Saúde da Colômbia
notificou o primeiro caso de hepatite aguda de etiologia
desconhecida em uma criança. O médico disse que a criança
apresentava sintomas de insuficiência hepática, e o resultado
do teste de ácido nucleico para o novo coronavírus foi positivo.

De acordo com um comunicado divulgado recentemente pela
OMS, até 26 de maio, 33 países e regiões do mundo relataram
650 casos suspeitos de hepatite aguda em crianças de etiologia
desconhecida à OMS, dos quais pelo menos 38 requerem
transplante de fígado. nove mortes.

Surto de doença dos legionários relatado
em Waikiki, hotel no Havaí

O Departamento de Saúde do Havaí confirmou um quinto

caso de doença dos legionários em um hóspede que

recentemente se hospedou no Grand Islander by Hilton

Grand Vacations em Waikiki. Um comunicado do

departamento divulgado neste fim de semana afirma que o

caso foi diagnosticado em 23 de maio em um residente

não havaiano hospedado no hotel em Oahu. É o quinto

caso dos Legionários em um ano no Grand Islander e o

quarto nos últimos dois meses. De acordo com o CDC ,

uma em cada 10 pessoas que adoecem com os

Legionários morrem da doença devido à febre alta e ao

acúmulo de líquido nos pulmões que pode dificultar a

respiração.

Link:
https://www.sfgate.com/hawaii/article/Legionnaires-
disease-outbreak-in-Waikiki-17209765.php
Data da notícia: 31.05.22
Fonte: SFGATE

Link:
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2022-06-01/doc-
imizmscu4450046.shtml
Data da notícia: 01.06.22
Fonte: SINA
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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.

O relatório da OMS também apontou que, dados os atuais
dados epidemiológicos e informações clínicas limitados, e as
diferenças nos níveis de monitoramento entre os países, a
possibilidade de o número real de casos ser maior do que o
número de casos notificados não pode ser descartada.
(Repórter da sede Gao Xue)

http://world.people.com.cn/n1/2022/0528/c1002-32432840.html
http://world.people.com.cn/n1/2022/0528/c1002-32432840.html


Recife, 01 de junho de 2022

África do Sul relata três novos casos de raiva
humana, totalizando 7

O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul
(NICD) relatou mais três casos confirmados de raiva humana no
mês passado, elevando o total no país para sete. Os casos mais
recentes foram notificados no Limpopo (n=2) e no Cabo Oriental
(n=1). Além disso, duas mortes no Cabo Oriental são relatadas
como casos prováveis de raiva; no entanto, isso não pôde ser
confirmado por testes de laboratório.

Os sete casos confirmados até 20 de maio são de Eastern Cape
(n=3), Limpopo (n=3) e KwaZulu-Natal (n=1). Os cinco casos de
raiva relatados aqui no período de 21 de abril a 20 de maio de
2022 envolveram crianças de 2 a 14 anos. Em quatro desses casos,
foram relatados históricos de mordidas de cães. Para um caso, o
histórico de exposição permanece obscuro.

Em três dos casos não foi solicitada ou fornecida profilaxia pós-
exposição antirrábica e para os dois casos restantes a vacinação foi
fornecida sem imunoglobulina antirrábica.

Covid-19: número de casos continua com
tendência de aumento, diz Fiocruz

Dados do Boletim InfoGripe Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira,
mostram que a Covid-19 já responde por 59,6% dos casos de
síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Entre os casos que
evoluíram para óbito, 91,1% dos que tinham identificação viral
testaram positivo para Covid-19. A análise é referente ao período
de 22 a 28 de maio.
Essa é a terceira semana consecutiva que as ocorrências de Covid-
19 se mantêm predominantes entre os casos de SRAG. No
boletim anterior, as infecções pelo novo coronavírus
representavam 48% dos casos positivos. A curva nacional
continua com indícios de crescimento nas tendências de longo
(últimas 6 semanas) e curto prazos (últimas 3 semanas).

"Os dados laboratoriais e por faixa etária mantém o alerta de que
o cenário de crescimento atual é decorrente de aumento nos
casos de Covid-19", destaca o pesquisador Marcelo Gomes,
coordenador do InfoGripe, em comunicado.

.

Link:
http://outbreaknewstoday.com/south-africa-reports-
three-new-human-rabies-cases-puts-total-at-7-14491/
Data da notícia: 01.06.22
Fonte: Outbreaknewstoday
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Link:
https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2022
/06/covid-19-numero-de-casos-continua-com-tendencia-
de-aumento-diz-
fiocruz.ghtml?utm_source=globo.com&utm_medium=ogl
obo
Data da notícia: 01.06.22
Fonte: O Globo
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https://english.alaraby.co.uk/news/meningitis-infections-rise-syrias-raqqa
https://english.alaraby.co.uk/news/meningitis-infections-rise-syrias-raqqa
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Prefeitura de São Paulo recomenda uso de
máscara em ambientes fechados

A Prefeitura de São Paulo divulgou, após reunião entre técnicos da
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a recomendação para uso de
máscaras de proteção em ambientes fechados e unidades escolares,
seguindo a orientação do Governo do Estado de São Paulo.

Em nota, a prefeitura informa que “a decisão leva em conta o aumento
na positividade dos testes rápidos antígenos (TRAs) para Covid-19”.

Na terça-feira (31), a Secretaria de Ciência, Pesquisa e
Desenvolvimento em Saúde através do Comitê Científico do Estado de
São Paulo divulgou que “recomenda o retorno do uso de máscaras em
estabelecimentos fechados sem caráter obrigatório”.

A prefeitura enfatiza, porém, que a utilização da máscara em
ambientes fechados é uma recomendação. A obrigatoriedade segue
em equipamentos de saúde e em transportes coletivos, como ônibus,
trens e metrô.

Link:
https://www.cnnbrasil.com.br/noticias/prefeitura-
de-sao-paulo-recomenda-uso-de-mascara-em-
ambientes-fechados/
Data da notícia: 01.06.22
Fonte: CNN Brasil

Internações por doença respiratória no Brasil
crescem quase 20% em meio a Covid não
diagnosticada

A poucas semanas do inverno em boa parte do Brasil, época de maior
disseminação de vírus respiratórios, o país enfrenta uma temporada
de casos leves de Covid-19 não diagnosticados, seja por sintomas que
passam despercebidos pelos próprios pacientes, seja pela falta de
testagem nos serviços de saúde. Entretanto, na outra ponta, pessoas
com a doença mais vulneráveis, mesmo vacinadas, estão sendo mais
hospitalizadas.

Dados oficiais mostram uma alta de 73% na média móvel diária de
novos casos em 31 de maio (26 mil) na comparação com o início do
mês.

Ainda assim, o patamar é considerado "irreal" pelo vice-presidente da
SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) e chefe da infectologia da
Unesp (Universidade Estadual Paulista) em Botucatu, Alexandre Naime
Barbosa.

Link:
Link:
https://noticias.r7.com/saude/internacoes-por-
doenca-respiratoria-no-brasil-crescem-quase-20-
em-meio-a-covid-nao-diagnosticada-01062022
Data da notícia: 01.06.22
Fonte: R7 Notícias

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/05/30/sarampo-ministerio-da-saude-e-sesapi-analisam-10-amostras-colhidas-no-piaui.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/05/30/sarampo-ministerio-da-saude-e-sesapi-analisam-10-amostras-colhidas-no-piaui.ghtml
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Recife começa a aplicar dose de reforço contra
covid-19 nos adolescentes de 12 a 17 anos
nesta semana

Adolescentes de 12 a 17 anos residentes do Recife começam, a partir
desta semana, a receber a dose de reforço contra Covid-19. A
Prefeitura do Recife irá aplicar o imunizante naqueles que estão com o
esquema vacinal completo há, no mínimo, quatro meses. No total, na
capital pernambucana, 87.932 pessoas nesta faixa etária estão dentro
dos requisitos para tomar a dose complementar.

O Comitê Técnico Estadual apresentou as definições para
acompanhamento da vacinação e validou junto aos representantes
municipais em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). De
acordo com recomendações técnicas feitas pelo Ministério da Saúde
(MS), a dose de reforço deve ser aplicada preferencialmente com a
vacina da Pfizer, mesmo que o paciente tenha recebido dose de outras
vacinas anteriormente. Caso haja ausência da vacina, a Coronavac
pode ser usada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
autorizou que os dois imunizantes sejam aplicados para essa faixa
etária.

Link:
htmlhttps://www.cbnrecife.com/artigo/recife-
comeca-a-aplicar-dose-de-reforco-contra-covid-19-
nos-adolescentes-de-12-a-17-anos-nesta-semana
Data da notícia: 01.06.22
Fonte: CBN Recife
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CHUVAS EM PERNAMBUCO: sobe para 107 o
número de mortes da maior tragédia no
Estado

O Corpo de Bombeiros confirmou mais uma morte em decorrência
das chuvas que caíram sobre o Estado na última semana, que já
fizeram 107 vítimas. O corpo foi encontrado na Vila dos Milagres, na
Zona Sul do Recife, na tarde desta quarta-feira (1º). No mesmo local,
ainda são procurados mais dois entre os dez ainda desaparecidos
em Pernambuco. Entre os dez desaparecidos, oito já estão
identificados e outras duas estão em investigação. Além dos dois na
Vila dos Milagres, são procurados no Curado IV - Jaboatão dos
Guararapes (2), Areeiro - Camaragibe (1), Paulista (1), Jaboatão
Centro (1) e Limoeiro (1).

O deslizamento em Limoeiro foi identificado nesta quarta-feira (1º).
Ele aconteceu em um sítio na Zona Rural da cidade do Agreste do
Estado, onde um senhor de 70 anos desapareceu.

Link:
https://jc.ne10.uol.com.br/pernambuco/2022/06
/15018300-chuvas-em-pernambuco-sobe-para-
107-o-numero-de-morte-da-maior-tragedia-no-
estado.html
Data da notícia: 01.06.22
Fonte: Folha PE

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/05/30/sarampo-ministerio-da-saude-e-sesapi-analisam-10-amostras-colhidas-no-piaui.ghtml
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