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Misterioso surto de hepatite em crianças na Europa e nos EUA é investigado 
 

 
Pelo menos quatro países europeus e os Estados 

Unidos estão focando os esforços das autoridades de 
saúde na investigação de casos de hepatite em crianças. 
As causas ainda são desconhecidas e o Centro Europeu 
de Controle de Doenças (ECDC, em inglês) não 
divulgou o número total de casos, mas já se sabe que é 
acima do considerado normal para a média dos países 
do continente.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
confirmou menos de cinco casos na Irlanda e três na Espanha, alertando que mais casos provavelmente 
sejam detectados nos próximos dias. Outros países que relataram casos recentemente são Dinamarca, 
Holanda e Reino Unido, que relatou mais casos do que o normal na última semana. 

 
Disponível na íntegra https://canaltech.com.br/saude/misterioso-surto-de-hepatite-em-criancas-na-
europa-e-nos-eua-e-investigado-214437/ 
 

China enfrenta surto da Ômicron e tem 51 mortes por Covid em 24h 
 

Moradores de Chaoyang, que abriga cerca de 3,5 milhões de pessoas, farão três testes 

de coronavírus por semana 

A China tem tomado medidas mais direcionadas e diferenciadas para conter o mais recente 
ressurgimento da Covid-19, enquanto mitiga os impactos na economia e na vida das pessoas. 

Xangai, o centro financeiro do país que se tornou 
o epicentro do recente surto de Ômicron, registrou 51 
novas mortes por Covid-19 neste domingo (24). É o 
número mais alto de mortes durante a onda atual e acima 
das 39 do dia anterior. Os dados foram divulgados pelo 
governo local nesta segunda-feira (25). A cidade também 
registrou 2.472 novos casos de Covid-19 transmitidos 
localmente, acima dos 1.401 do sábado (23). Os casos 
assintomáticos ficaram em 16.983, abaixo dos 19.657 do dia 
anterior. 

Disponível na íntegra: China enfrenta surto da Ômicron e tem 51 mortes por Covid em 24h | Revista 
Fórum (revistaforum.com.br) 

 

Clipping CIEVS Goiânia n° 17, SE n°17, período de 17/04/2022 a 23/04/2022 

No sentido de aprimorar a capacidade de alerta e resposta a emergências em Saúde Pública, o CIEVS-

Goiânia realiza busca ativa de rumores veiculados pela mídia, por meio de um processo denominado 

"Clipping". 

O clipping é realizado pelo CIEVS sem a verificação das áreas técnicas. 

Rumores internacionais  
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Pequim corre para conter surto de Covid-19 enquanto o bloqueio de 
Xangai continua 

 

Xangai registrou mais de 20 mil novos casos no sábado, de acordo com dados nacionais 

Pequim está correndo para rastrear um surto de Covid-19 que pode estar se espalhando na 
capital há uma semana, disseram autoridades da cidade no último sábado (23), aumentando a 
perspectiva de que restrições mais rigorosas possam ser implementadas em breve, de acordo com 
outras cidades chinesas. 

Autoridades de Pequim disseram em uma coletiva de imprensa no sábado que estavam 
rastreando casos em vários distritos e envolvendo estudantes, grupos de turismo e trabalhadores de 
decoração de interiores. A capital registrou 22 novos casos locais no sábado, disseram autoridades 
nacionais de saúde na manhã de domingo. 

Em Pequim, as autoridades se mobilizaram para conter a transmissão, pois mais de 20 casos 
foram detectados na capital durante um período da meia-noite de sexta-feira às 16h de sábado, 
disseram autoridades. Uma escola do ensino médio onde vários casos foram detectados foi fechada 
na sexta-feira, com alunos e professores do distrito obrigados a fazer vários testes de Covid-19 na 
próxima semana. 

Disponível na íntegra em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pequim-corre-para-conter-surto-de-
covid-19-enquanto-o-bloqueio-de-xangai-continua/ 
 

Novo surto de Ebola atinge a República Democrática do Congo 

 
 Um novo caso de ebola registrado na República Democrática do Congo motivou as autoridades 
sanitárias do país a declararem hoje (23) novo surto da doença. É o terceiro surto de ebola no país desde 
2018. O último havia sido encerrado em dezembro do ano passado. 

A diretora regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) na África, Matshidiso Moeti, 
expressou preocupação com o caso. “O tempo não está do nosso lado. A doença iniciou há duas semanas 
e agora nós estamos correndo atrás. A notícia positiva é que as autoridades da República Democrática do 
Congo têm mais experiência que quaisquer outras no mundo em controlar rapidamente surtos de ebola”. 

O novo caso de ebola foi registrado na cidade de Mbandaka. O paciente, um homem de 31 anos, 
começou a ter os sintomas em 5 de abril e depois de mais de uma semana tratando em casa, buscou 
tratamento no hospital. No dia 21 de abril, ele foi levado a um centro de tratamento intensivo de ebola, 
mas morreu mais tarde, ainda no mesmo dia. Todos que tiveram contato com o paciente passaram a ser 
monitorados. 
  
Disponível na íntegra em: https://www.dinheirorural.com.br/novo-surto-de-ebola-atinge-a-republica-
democratica-do-congo/ 

Surto causado por bactérias multirresistentes no Hospital de Braga. Há 
quatro mortes em análise e oito doentes infectados 

Cerca de 20% dos doentes internados no Hospital de Braga são portadores de um conjunto de 
bactérias resistentes a antibióticos de muito largo espectro. Surto levou o hospital a tomar medidas para 
impedir o risco de transmissão. 

Há um surto provocado por bactérias multirresistentes a antibióticos no Hospital de Braga. Em 
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investigação estão quatro casos de morte que podem estar 
relacionados com a infecção por este tipo de bactérias, oito 
doentes estão infectados e cerca de 20% do total dos 
pacientes internados no hospital, 140, estão “colonizados”, 
ou seja, são portadores destes microorganismos, explicou 
nesta quinta-feira o director clínico do hospital, Jorge 
Marques. 

 
 

Disponível na íntegra em: 
https://www.publico.pt/2022/04/21/sociedade/noticia/surto-causado-bacterias-multirresistentes-
hospital-braga-ha-quatro-mortes-analise-oito-doentes-infectados-2003417 
 

 
 

 

Apinajés temem surto de tuberculose após caso confirmado e outro 
suspeito entre indígenas no Bico 

 
Conforme a Associação União das Aldeias Apinajé-Pempxá, uma indígena teve 

diagnóstico confirmado e outro está na UTI com suspeita de tuberculose 
 
 

 Uma nota publicada pela Associação União das Aldeias Apinajé-Pempxá mostra grande 
preocupação com um possível surto de tuberculose, na Aldeia Prta, em Tocantinópolis, região do Bico 
do Papagaio. A doença é altamente contagiosa. 

Conforme a Associação, na última quarta-feira, 20, o indígena Elias Salvador Apinajé deu entrada 
na emergência de um hospital particular em Palmas e foi urgentemente encaminhado para a Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), com sintomas de doença 
respiratória grave e suspeita de tuberculose. Ele está 
internado e entubado em estado gravíssimo. 

Já no mês de janeiro, a indígena Ivaneide Dias 
Laranja Apinajé, teve o diagnóstico confirmando a 
doença por uma equipe de profissionais da região e em 
seguida, foram solicitados exames para  familiares e 
quem teve contato com a paciente, entretanto, conforme 
a Associação, no dia 31 de março foi solicitado urgência, 
mas os gestores do Polo Base Indígena – PIB/SESAI 
teriam negligenciado e até o momento os exames 
laboratoriais não teriam sido realizados. 

 
Disponível na íntegra em: https://gazetadocerrado.com.br/apinajes-temem-surto-de-tubercolose-apos-
caso-confirmado-e-outro-suspeito-entre-indigenas-no-bico/ 
 

Prefeitura de Ouro Preto suspende aulas após surto da síndrome ‘mão-pé-
boca’ 
 

Rumores nacionais  
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 A transmissão se dá pela via oral ou fecal, através do contato direto com secreções de via 
respiratório 

A Prefeitura de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, suspendeu as aulas das crianças de 
até cinco anos devido  um surto da doença ‘mão-pé-boca’. A informação foi divulgada nesta terça-feira 
(19/4). As atividades foram interrompidas por três dias.  

A síndrome é uma doença virótica altamente 
contagiosa. É mais frequente em crianças de menos de 
cinco anos de idade, embora possa afetar adultos. Tem 
esse nome justamente porque as lesões localizam-se nos 
pés, mãos e interior da garganta. 
A prefeitura não divulgou dados sobre quantas crianças 
já foram infectadas no município. Conforme a 
reportagem da Itatiaia mostrou na semana passada, a 
média de surtos da síndrome mão-pé-boca em Minas 
cresceu este ano com relação ao ano passado.  
 

Disponível na íntegra em:  https://www.itatiaia.com.br/noticia/surto-de-mao-pe-boca-suspende-aulas-
em-ouro-preto 

Al Registra 3 Casos De Microcefalia Em 2022 E Surto De Zika Vírus  
 

Preocupa o aumento de casos de zika vírus em todo o país acendeu um alerta para ocorrência 
de casos de síndrome congênita - microcefalia - em Alagoas. Somente em 2022, três crianças nasceram 
com malformação neurológica no Estado, conforme dado da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). 

A secretaria diz que as crianças podem ter nascido 
com a doença por diversos fatores, e que ainda não há 
comprovação de que o problema ocorreu em virtude 
do zika vírus. 

A microcefalia pode ser provocada pelo uso de 
substâncias químicas ou por infecções por bactérias ou 
vírus, como o zika, por exemplo, conforme explicou a 
obstetra Tereza Castro. “Quando uma mulher grávida 
é picada pelo Aedes aegypti, mosquito transmissor da 
zika e da chikungunya, a chance de o vírus passar para 
a criança é altíssima”, acrescentou. 

Disponível na íntegra em: 
https://d.gazetadealagoas.com.br/cidades/348043/al-registra-3-casos-de-microcefalia-em-2022-e-
surto-de-zika-virus-preocupa 

 
Disponível na íntegra em: tarefa-no-entorno-do-df-para-combate-a-dengue 
 

Capital com mais casos de dengue do país, Goiânia decreta emergência na 
saúde pública 

 Decreto permite ao município comprar materiais e insumos de forma mais rápida e contratar 
servidores temporários. Houve aumento de 1.562% nos casos notificados de dengue. 

 
Goiânia é a capital brasileira com mais casos notificados de dengue no país, segundo boletim do Ministério 

Rumores Goiânia  
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da Saúde. Diante da situação e do aumento de mais de 1.500% nas notificações, a prefeitura decretou estado de 
emergência na saúde pública. 

O decreto permite ao município comprar materiais e insumos de forma mais rápida e contratar servidores 
temporários para ajudar no combate ao mosquito, no que considerou uma "situação anormal". 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou ao prefeito o aumento de 1.562% de casos notificados 
de dengue em relação ao mesmo período do ano passado, para justificar o estado de emergência. 

Segundo a secretaria, somente neste ano foram notificados 22.575 casos de dengue, sendo 35 considerados 
graves e três mortes. 
  
Disponível na íntegra em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2022/04/18/prefeitura-de-goiania-
decreta-estado-de-emergencia-na-saude-publica-por-causa-do-aumento-dos-casos-de-dengue.ghtml 
  

Vacinação de crianças estagna e situação preocupa autoridades 
 
 

As autoridades sanitárias seguem preocupadas 
com a baixa adesão de crianças a campanhas de vacinação 
contra diversas doenças que, inclusive, já foram 
erradicadas. Para se ter uma ideia, a vacinação contra a 
Covid-19, por exemplo, estagnou no patamar de 300 mil 
crianças de um contingente de cerca de 700 mil. A 
superintendente de Vigilância  em Saúde, Flúvia Amorim, 
afirmou à CBN Goiânia  que a situação coloca este grupo 
em situação de risco. 

 
 

 
Disponível na íntegra em: https://www.cbngoiania.com.br/programas/cbn-goiania/cbn-
goi%C3%A2nia-1.213644/vacina%C3%A7%C3%A3o-de-crian%C3%A7as-estagna-e-
situa%C3%A7%C3%A3o-preocupa-autoridades-1.2443330 
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