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Surto da Monkeypox, a varíola dos macacos, preocupa OMS. 

 

São quase 100 casos confirmados em 15 países. Comissão da UFMG estuda o caso 

 
O registro de casos de varíola dos macacos ou monkeypox, 
na Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália, tem 
preocupado as autoridades de saúde pública pelo planeta. 
Neste mês de maio foi registrado o primeiro caso no Reino 
Unido, seguido de anúncios nos outros países. O vírus foi 
identificado entre humanos ainda na década de setenta e 
desde então houve surtos esporádicos em países do centro e 
do oeste da África. Representa um sinal de alerta porque o 
vírus é transmitido por secreções respiratórias e contato 
próximo, além de ser veiculado com facilidade por animais, 

como roedores. O que chama atenção é que entre as contaminações, há pessoas que não viajaram nem 
tiveram contato com quem esteve em regiões endêmicas para a monkeypox.  

Disponível na íntegra em: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/surto-da-monkeypox-a-variola-dos-
macacos-preocupa-oms 

 

Covid: Coreia do Norte diz que controlou surto e 'intensifica' tratamento 
 

A Coreia do Norte afirma que o surto de covid-19 está sob 
controle. A Coreia do Norte anunciou seus primeiros casos 
de covid em 12 de maio e ativou um sistema máximo de 
prevenção de epidemias de emergência. A  Coreia do Norte 
não vacinou nenhuma de suas estimadas 25 milhões de 
pessoas, tendo recusado as vacinas oferecidas pela 
Organização Mundial da Saúde. 
 

Disponível na íntegra em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2022/05/27/coreia-do-
norte-afirma-que-surto-de-covid-esta-controlado-e-intensifica-tratamento.htm 

Clipping CIEVS Goiânia n° 21 ,SE n° 21 , período de 22/05/2022 a 28/05/2022 
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. 
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Moçambique declara surto de cólera no centro 
Com 47 pessoas internadas, as autoridades de 
Saúde da Zambézia, no centro de 
Moçambique, declararam um surto de cólera 
em Quelimane, capital provincial, após três 
anos sem a doença.  
A cólera é uma doença que provoca fortes diarreias, 
que é tratável, mas que pode provocar a morte por 
desidratação se não for prontamente combatida - 
sendo causada, em grande parte, pela ingestão de 
alimentos e água contaminados por falta de redes 
de saneamento. Após alta hospitalar de 30 doentes 

internados desde o início do mês, no distrito de Maríngue, devido a cólera, as autoridades de Saúde 
declararam o fim do surto. 
Disponível na íntegra em: https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-declara-surto-de-
c%C3%B3lera-no-centro/a-61906836 
 
 

 
 

 

Ministério da Saúde alerta para surto de dermatite causada por mariposas e 
lagartas 

Acompanhado de irritação e coceira, os sintomas podem progredir para bolhas e ferimentos. 

O Ministério da Saúde, por meio das redes sociais, 
emitiu uma série de recomendações e alertas sobre 
a dermatite, uma doença de pele que pode ser 
causada pelo contato com mariposas e lagartas, 
especificamente do gênero Hylesia. Em possíveis 
aumentos de casos, a doença pode causar surtos em 
diversas regiões. 

 

 

Disponível na íntegra em : https://www.oliberal.com/para/ministerio-da-saude-alerta-para-surto-de-
dermatite-causada-por-mariposas-e-lagartas-1.538793 
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Surto de gripe aumenta em população que perdeu a 'memória imunológica' na 

pandemia, diz estudo 

  

 Dados do Sivep-Gripe mostram um crescimento 
significativo no número de óbitos por gripe no 
início deste ano; casos da doença para os meses de 
janeiro a abril são os maiores da série histórica do 
SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade). 
 
Estudo do Sistema de Informação da Vigilância 
Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostra que a cepa Darwin do 
vírus Influenza H3N2 é considerada hoje a principal 
responsável pelo aumento de mortes por gripe no Brasil. 
"Sem contato com os vírus, o organismo das pessoas 
deixou de renovar a sua barreira de proteção", afirmou 
Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe. A gripe é 
uma infecção viral respiratória aguda e altamente 

contagiosa, portanto facilmente transmitida de pessoa para pessoa. 
 
Disponível na íntegra em: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/especial-publicitario/vittal-
diagnosticos-e-vacinas/noticia/2022/05/24/surto-de-gripe-aumenta-em-populacao-que-perdeu-a-
memoria-imunologica-na-pandemia-diz-estudo.ghtml 
 

Surto de Norovírus em Salvador é altamente contagioso e preocupa virologistas 

Um estudo realizado no laboratório de Virologia 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA) aponta 
que o número de casos registrados de norovírus 
vem aumentando em Salvador.  

Do final do mês de abril à primeira semana de maio 
foram analisadas 35 amostras, das quais 15 testaram 
positivo para o vírus. Segundo os virologistas, os 
principais sintomas são aparecimento repentino de 
náuseas seguido de vômitos, diarréia, febre alta, dores 
no corpo e no estômago. Os sintomas podem aparecer 
no mesmo dia, entre 24 e 72 horas do contato com o 
vírus e podem durar de um a três dias. A infecção do 
norovírus acontece após ingestão de água e alimentos 
contaminados ou através de contato com pessoas 
infectadas. 

 
Disponível na íntegra em: https://euclidesdacunha.com/2022/05/26/surto-de-norovirus-em-salvador-
e-altamente-contagioso-e-preocupa-virologistas/ 
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Virose da mosca: infectologista como evitar contaminação 

Mal-estar, sensação de moleza e, principalmente, 
vômitos e diarreias. Os sintomas estão relacionados 
à ‘virose da mosca’. 

Na verdade, se trata de um conjunto de doenças que 
aumentam a transmissão nesse período do ano de maior 
umidade. A explicação é do infectologista Fernando 
Chagas que detalha que não há só um tipo de doença, 
nem apenas um inseto transmissor. O especialista conta 
que esses bichos costumam pousar em fezes e ambientes 
contaminados, assim como param em cima de alimentos 
que consumimos e em locais que colocamos as mãos, o 
que pode causar o contágio.  

Disponível na íntegra em: https://www.polemicaparaiba.com.br/paraiba/virose-da-mosca-
infectologista-explica-como-evitar-contaminacao/ 

Maternidade no Recife tem surto de infecção respiratória em recém-nascidos 

Em meio ao avanço dos vírus respiratórios em Pernambuco, alojamento canguru confirmou 
adoecimento de bebês infectados pelo vírus sincicial respiratório, o causador da bronquiolite.  

Em meio ao avanço dos vírus respiratórios, o alojamento canguru do Cisam confirmou cinco bebês 
infectados pelo vírus sincicial respiratório (VSR), o causador da bronquiolite, um dos principais agentes 

envolvidos no adoecimento das crianças 
pequenas atualmente no Estado. Segundo 
informa o infectologista João Paulo, da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH), quatro bebês se recuperam bem da 
infecção respiratória. Alguns precisaram de 
assistência em unidade de cuidados 
intermediários (UCI), onde é possível fazer 
isolamento para evitar a disseminação do vírus. 
O recém-nascido que teve um quadro mais 
severo permanece em UTI e tem respondido 
bem ao tratamento.  

Disponível na íntegra em: https://jc.ne10.uol.com.br/colunas/saude-e-bem-estar/2022/05/15015399-
maternidade-no-recife-tem-surto-de-infeccao-respiratoria-em-recem-nascidos.htm 
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Recife só acionou plano contra tragédia 2 dias após alerta de alto risco. 
 

O governo pernambucano decretou emergência no estado. Quatorze municípios da região 
metropolitana também decretaram emergência. 

 
O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), órgão federal ligado 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, emitiu um boletim geo-hidrológico na última quarta-

feira (25) em que alertou para o "risco alto" de 
chuvas intensas e de deslizamentos na região 
metropolitana do Recife. No boletim de quarta-
feira passada do Cemaden, há dois tipos de alertas. 
No primeiro, sobre risco hidrológico, o boletim 
alerta que "considera-se ALTA a possibilidade de 
ocorrência de alagamentos e inundações urbanas 
nas mesorregiões da Mata Pernambucana, 
Metropolitana de Recife, Leste Alagoano devido 
aos acumulados de chuva em 48 horas e à previsão 
de chuva com intensidade moderada", diz, citando 
que o nível de alerta poderia ser ainda maior. 
 

Disponível na íntegra em: https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2022/05/30/recife-so-
acionou-plano-contra-tragedia-2-dias-apos-alerta-de-alto-risco.htm 
 
 
 

Volta das doenças erradicadas; Pediatra Imunologista alerta sobre os riscos de 
não vacinar as crianças 

 
Baixa cobertura vacinal e aumento de casos de sarampo acende alerta no estado. 

 
A baixa cobertura vacinal infantil e a volta de doenças 
já erradicadas, como o sarampo, estão preocupando os 
profissionais da saúde. De acordo com a  Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), no período de 
agosto de 2019 a março de 2020, foram registrados 20 
casos da doença no estado. De acordo com os dados 
divulgados pela SES-GO, em Goiás os índices da 
vacinação da tríplice viral, que é a vacina que protege 
contra o sarampo, caxumba e rubéola, estão abaixo da 
meta desde 2017, quando chegaram a 80,99%. O ideal, 
para o Ministério da Saúde, é que esse índice de 
cobertura chegasse a, pelo menos, 95%.  

 
Disponível na íntegra em: https://diariodegoias.com.br/volta-das-doencas-erradicadas-pediatra-
imunologista-alerta-sobre-os-riscos-de-nao-vacinar-as-criancas/ 
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Goiânia lidera o número de casos de dengue em Goiás 
 
Em todo Estado, incidência da doença subiu 310% este ano em relação ao mesmo período do 

ano passado 
 
Goiânia  lidera a lista dos municípios com o maior número de óbitos suspeitos, 36, e de óbitos 
confirmados, 11 até agora. A prefeitura de Goiânia intensificou a fiscalização de imóveis em todas as 

regiões da cidade. Até o dia 14 de maio havia sido 
realizadas 3.115 visitas, autuados 955 proprietários, além 
de 81 intimações. A Comurg chegou a fazer remoções 
em 52 imóveis das regiões sudoeste e leste entre os dias 
25 de abril e 14 de maio. No total, segundo dados 
operacionais da Prefeitura foram trabalhados  em 25.327 
imóveis, 1.252 depósitos foram inspecionados e 
encontrados 245 focos do mosquito da dengue. 
 
Disponível na íntegra em: 

https://diariodoestadogo.com.br/goiania-lidera-o-
numero-de-casos-de-dengue-em-goias-veja-ranking-175448/ 
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