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Minas confirma morte por raiva humana 

após 10 anos sem registro da doença

"Minas Gerais confirmou nesta segunda-feira (11) que um

adolescente indígena de 12 anos morreu em decorrência da

raiva humana. É o primeiro óbito da doença nos últimos 10

anos, já que o anterior havia sido registrado em 2012.

A raiva humana preocupa porque, geralmente, 100% das

pessoas infectadas não resistem à enfermidade. Por isso, as

autoridades de saúde do Estado estão em alerta máximo. Além

da morte do menino, um segundo caso, de uma adolescente

indígena, ainda está em investigação. Os dois jovens [...]"

O Tempo

11/04/2022
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Quarta dose da vacina contra a Covid-19

será disponibil izada nesta semana, em

Livramento

10/04/2022
"A Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento divulgou,

neste fim de semana, o início das aplicações da quarta dose da

vacina contra a Covid-19 no município. Nessa nova fase, que

iniciará na próxima quarta-feira (13), pessoas com 80 anos ou

mais poderão receber a dose do imunizante. É o início da fase

de reforço da imunização, e deverá seguir ao longo da

semana. O Ministério da Saúde destaca que a Campanha de

Vacinação contra a Covid-19 seguirá simultaneamente com a

Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e não é

necessário aguardar um intervalo entre as aplicações das doses.

Segue abaixo os locais e horários de aplicação da vacina, que

estarão disponíveis a partir da próxima quarta (13) [...]"

Grupo A Plateia

Fonte:

Data:

Grupo A Plateia

"A Prefeitura de Sant’Ana do Livramento deve publicar, nas

próximas horas, o novo decreto de combate à pandemia de

Coronavírus. A informação foi confirmada pelo secretário de

Administração, Matheus Medina, na manhã desta segunda-

feira (11). Com o novo documento, ficará facultado o uso de

máscaras em ambientes abertos e fechados. O decreto deve

tratar como exceções os serviços de saúde: em farmácias,

unidades de atendimento e hospitais ainda será obrigatório o

uso de máscara, assim como em locais onde há um [...]"

11/04/2022

Obrigatoriedade no uso da máscara

terminará nesta terça-feira
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GZH

"O Rio Grande do Sul se aproxima da marca de 8 mil casos

confirmados de dengue em 2022. Já são 7.982 ocorrências

confirmadas no Estado neste ano. Comparativamente, foram

10.157 registros para a doença em todo o ano passado. Cinco

mortes já foram registradas pela doença em 2022, nas cidades

de Chapada, Horizontina, Cristal do Sul, Igrejinha e Jaboticaba.

Já a capital gaúcha confirmou 987 casos da doença neste ano,

até o momento, uma marca 13 vezes maior do que o número

de infectados em 2021, quando 75 ocorrências foram [...]"

13/04/2022

Com quase mil confirmações de dengue, 

prefeitura de Porto Alegre debaterá na 

quinta se eleva o status da doença [...]

Fonte:

Data:

Com emergências pediátricas superlotadas, 

prefeitura pede que crianças com quadros 

leves sejam levadas a postos de saúde
GZH

11/04/2022

"O grande número de crianças com sintomas respiratórios

levou à superlotação de emergências pediátricas de Porto

Alegre, situação agravada pela baixa oferta de leitos. Todas as

unidades ouvidas por GZH nesta segunda-feira (11)

trabalhavam acima da capacidade (ver abaixo), sendo que a

maioria dos pacientes apresentava problemas como

bronquiolite, asma e pneumonia. Por isso, a prefeitura pede

que as famílias encaminhem as crianças com quadros leves a

postos de saúde. Ao mesmo tempo, emergências que atendem

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foram orientadas a não

restringirem atendimentos, conforme pedido da Secretaria

Municipal de Saúde (SMS). Após reunião com representantes 

Fonte:

Data:

Moradora de Cruz Alta é a primeira paciente 

[com Deltacron] no Brasi l
Redação O Sul

16/04/2022

"A SES (Secretaria Estadual da Saúde) do Rio Grande do Sul

confirmou, neste sábado (16), o primeiro caso de recombinação 

entre as variantes Delta e Ômicron do coronavírus. A paciente,

uma moradora de Cruz Alta, contraiu duas cepas diferentes do

vírus em fevereiro. Este também é a primeira ocorrência

confirmada do tipo no Brasil [...] A paciente em questão não

tinha histórico de viagem. “Seguimos monitorando pois não é

possível afirmar se esta combinação é mais transmissível ou os

efeitos causados, mas é importante reforçar a importância de

hábitos de higienização”, explica a diretora do Centro [...]"

Fonte:

Data:

Governo do RS muda critério e passa a

considerar dose de reforço para [...]
GZH

12/04/2022

"O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta terça-feira

(12) que agora considera a aplicação da dose de reforço da

vacina contra a covid-19 como esquema vacinal completo. Até

então, pessoas que haviam recebido duas injeções ou dose

única da Janssen, no chamado esquema primário, entravam

nessa relação. A alteração vale para adultos com 18 anos ou

mais e já pode ser observada na apresentação dos dados do

painel de imunização da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Pessoas imunossuprimidas e idosos com mais de 80 anos,

grupos com indicação de duas doses de reforço, o esquema 

Fonte:

Data:

Garimpo leva abuso sexual e medo à terra

yanomami, diz relatório
Folha de São Paulo 

12/04/2022

"Um novo relatório sobre a destruição provocada pelo garimpo 

dentro da terra indígena yanomami aponta casos de abusos

sexuais, assédios e oferta de bebida alcoólica, além do aumento 

de desmatamento da Amazônia [...] É o caso dos arredores do

rio Apiaú (no curso do qual há um povo isolado

voluntariamente, os moxihatëtëma), onde, diz o documento,

ocorre frequentemente oferta de bebidas alcoólicas e drogas.

O relatório exemplifica uma espécie de relacionamento

arranjado entre uma jovem yanomami e um garimpeiro, em

troca de mercadorias. Outro caso citado nas [...]"
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Conexão Tocantins

12/04/2022

"Com o objetivo de promover ações preventivas junto aos 139

municípios, em relação ao contágio pela Febre Amarela (FA), a

Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO), por meio da Gerência

de Vigilância das Arboviroses, emitiu nota de alerta sobre a

incidência da doença, no Tocantins. A medida vem após a

realização de atividades de assessoria técnica, imunização,

coleta de vetores e investigação de FA, nos municípios de São

Salvador e Peixe. “Estivemos com nossa equipe nestes

municípios, a partir da informação da ocorrência de um caso

confirmado pela doença, com óbito. Um turista não vacinado

que esteve no Tocantins, realizando a prática de pesca

esportiva, no Lago Peixe/Angical, entre os municípios de [...]"

Saúde do Tocantins alerta população para 

cuidados com a Febre Amarela após morte 

de turista

Fonte:

Data:

"O Estado de São Paulo confirmou recentemente um caso de

sarampo em um bebê de um ano e investiga outros 25

possíveis diagnósticos em meio a um risco de surto devido à

queda na cobertura vacinal. Segundo a Secretaria Estadual de

Saúde (SES), apenas 75% das crianças parte do público-alvo

foram imunizadas em 2021, 20% a menos que a meta de 95%.

O caso confirmado em fevereiro foi de um bebê ainda não

vacinado e chamado autóctone, quando a contaminação é

realizada no local e não por transmissão ou em outra região.

Não foi relatado óbito. Procurada, a SES ressaltou que [...]"

Sarampo: São Paulo investiga 25 casos da

doença em meio a risco de novo surto
O Globo

11/04/2022

Fonte:

Data:

"A pesquisa Orla limpa, orla viva – região costeira de Niterói:

problemas e soluções, realizada pela Universidade Federal

Fluminense (UFF), comprovou, após um ano de estudos, a

existência de superbactérias nas praias de Niterói, região

metropolitana do Rio de Janeiro. O objetivo da pesquisa é

avaliar a qualidade da areia das praias de Icaraí, Itaipu,

Piratininga e São Francisco, a partir da investigação da relação

entre a ocorrência do poluente microplástico e de

superbactérias, que possuem resistência para diferentes

antibióticos e que podem causar infecções difíceis de [...]"

Pesquisa encontra superbactérias resistentes

nas praias de Niterói
Agência Brasil

11/04/2022

Fonte:
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Ceará tem seis casos suspeitos de sarampo 

em crianças, e governo decide antecipar 

imunização do público infanti l
g1 CE

13/04/2022

"O Ceará investiga seis casos suspeitos de sarampo em crianças

em cinco municípios. A informação foi repassada pela

Secretaria da Saúde estadual (Sesa) nesta quarta-feira (13). Por

isso, o governo decidiu antecipar a imunização do público

infantil contra a doença. A campanha inicia na próxima

segunda-feira (20) e também inclui a vacina contra influenza.

Fortaleza já começou a vacinar o público entre seis meses e

cinco anos incompletos de idade contra sarampo e influenza

nesta terça-feira (12), por conta do aumento do atendimento a

[...]"

Fonte:
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SC chega a 11 mortes por dengue, e

epidemia atinge 26 cidades
NSC Total

14/04/2022

"O número de mortes por dengue aumentou de oito para 11

em Santa Catarina, o maior número na história do Estado. De

acordo com o boletim semanal da a Diretoria de Vigilância

Epidemiológica (Dive), divulgado nesta quarta-feira (13), já são

26 cidades com epidemia de dengue e 14.497 casos

confirmados. O relatório analisa os casos e óbitos pela doença

que ocorreram entre 2 de janeiro a 12 de abril de 2022. Exceto

por um caso, as mortes em Santa Catarina são de contágios

autóctones, quando a contaminação ocorre dentro do Estado.

As vítimas fatais são em maioria homens - há apenas uma [...]" 

Fonte:

Data:

Agência Brasil

14/04/2022

Boletim da Fiocruz aponta aumento de casos 

de SRAG em crianças

"Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças

de zero a quatro anos de idade mantêm ascensão significativa

em diversos estados desde o mês de fevereiro e já representam

50% das internações hospitalares decorrentes do coronavírus

em todo país. No entanto, a curva de casos indica a possível

formação de um platô, isto é, um quadro de estabilização dos

níveis altos. O alerta consta na última edição do boletim

Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta quarta-

feira. O pesquisador e coordenador do Infogripe, Marcelo

Gomes, salientou que dos 4.500 novos casos [...]"
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EUA e Reino Unido investigam casos

incomuns de hepatite em crianças pequenas
O Ribatejo

15/04/2022

"Autoridades de saúde pública nos Estados Unidos e no Reino

Unido estão investigando vários casos incomuns de hepatite

grave em crianças pequenas, cuja causa ou causas são

atualmente desconhecidas. Evidências do Reino Unido e do

Alabama – onde nove casos foram registrados desde o outono

passado – sugerem que um adenovírus pode estar envolvido.

Os adenovírus geralmente atacam o trato respiratório,

causando doenças semelhantes ao resfriado. Mas eles têm sido

associados a cistite, infecção e, às vezes, hepatite, embora

raramente afete crianças que não são imunocomprome[...]"

Fonte:
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AFP

12/04/2022

"Cerca de 150 casos de salmonela foram detectados em nove

países europeus, segundo duas agências europeias, nesta terça-

feira (12). Uma fábrica belga seria a responsável pelo surto, dias

depois do fechamento de uma linha de produção do chocolate 

Kinder, da Ferrero, na Bélgica. Em nota, a Autoridade Europeia

para a Segurança Militar (EFSA) e o Centro Europeu para a

Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) contextualizaram a

situação. "Até 8 de abril de 2022, 150 casos confirmados e

prováveis de salmonelose foram registrados", informaram [...] A

maioria das infecções ocorreu em crianças menores de 10 anos

em nove países europeus: Espanha, França, Alemanha, Bélgica,

Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Holanda e Suécia [...]"

Nove países europeus registram cerca de

150 casos de salmonela relacionados a

chocolate Kinder

Fonte:
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"A farmacêutica Moderna viu-se obrigada a retirar um lote

composto por 765.000 doses da vacina contra o coronavírus

após a descoberta de um mosquito dentro de um frasco num

centro de vacinação de Málaga A retirada foi anunciada na

passada sexta-feira pela Agência Espanhola de Medicamentos e 

Produtos de Saúde (AEMPS) e referia-se a um "corpo

estranho" num frasco, sem dar mais detalhes do incidente. O

lote afetado foi produzido na planta [...] espanhola [...] Nessas

instalações, a empresa realiza o envase e embalagem da

vacina, cujo princípio ativo é produzido em Basileia (Suíça) [...]"

Espanha: encontraram um mosquito dentro

de um frasco de Moderna [...]
El País

12/04/2022

Fonte:
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"Equipes de emergência enfrentaram nesta terça-feira (12/04) a

lama e a chuva para procurar sobreviventes dos deslizamentos

de terra que atingiram o centro das Filipinas, onde subiu para

42 o número de mortes provocadas pela tempestade tropical

Megi. Mais de 17.000 pessoas fugiram de suas casas quando a

tempestade atingiu o país e inundou casas, bloqueou estradas

e provocou cortes de energia elétrica. Os deslizamentos em

várias localidades da província de Leyte provocaram 36 mortes

e 26 pessoas continuam desaparecidas. Três pessoas faleceram

na província central de Negros Oriental e mais três [...]"

[Fi l ipinas] Equipes de emergência procuram

sobreviventes de desl izamentos
AFP

12/04/2022
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Coronavirus en Uruguay: 358 casos nuevos y

un fal lecido este lunes
El País

11/04/2022

"El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó este lunes

que se realizaron 3.743 test y se detectaron 358 casos nuevos

de covid-19. Hoy se registró un fallecimiento a causa del

coronavirus y el total de decesos desde que se anunciaron los

primeros casos asciende a 7.183. Actualmente hay 3.425 casos

activos, es decir personas que están cursando la enfermedad,

32 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos. Hasta

este domingo eran 3.556 los casos activos. De los 358 nuevos

casos, 154 son de Montevideo, 42 de Canelones, 36 de Colonia,

27 de San José, 18 de Cerro Largo, 11 de Maldonado, 10 [...]"

Fonte:
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Retorno turístico: preocupación del 

gobierno por largas fi las en la frontera con 

Argentina
El País

12/04/2022

"Muchos uruguayos tomaron su silla de playa, el termo y el

mate, y emprendieron rumbo hacia Argentina. La movilidad

hacia los países vecinos fue tal que hubo hasta 14 horas de

espera para cruzar el puente Paysandú-Colón. Y esto se debe a 

que entre viernes y domingo, más de 72.000 personas salieron

del país por las vacaciones de Semana Santa. Los tres

principales puntos de egreso de uruguayos fueron Fray Bentos,

Colonia y Paysandú. El pasado fin de semana salieron 8.674

personas por Colonia, 7.335 por Fray Bentos, 6.371 por

Paysandú, 5.321 por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y

4.900 por Salto [...]"

Fonte:

Data:

"Leonardo Cipriani, presidente de Administración de los

Servicios de Salud del Estado (ASSE), aseguró en las últimas

horas que privatizará el servicio de distribución de

medicamentos del prestador de salud público si no se corrigen

las fallas que ha identificado en varios puntos del país [...]

Cipriani insistió que "el medicamento en ASSE no puede faltar"

y que si no se "corrige" la entrega dará el paso de privatizar, y

lamentó: "He percibido lugares que demoran hasta 15 días en

la entrega [...]"

Cipriani anunció que privatizará distribución

de medicamentos si [...]
El País

15/04/2022

Fonte:

Data:

"La hemofilia es una enfermedad hemorrágica, congénita,

hereditaria y crónica”, explicó a la diaria Beatriz Boggia, médica

especializada en medicina transfusional y jefa del Servicio de

Medicina Transfusional del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

En Uruguay afecta a “entre 270 y 300 personas, de las cuales

entre 90 y 100 son niños”, detalló. La enfermedad se genera a

raíz de la falta de una proteína en la sangre, lo que provoca

una hemorragia que no se detiene ante una herida. “No es un

sangrado abundante, pero si continuo, que para parar

requiere administrar al paciente la proteína faltante”, detalló 

la diaria

14/04/2022

Hemofil ia: una enfermedad rara que en 

Uruguay afecta alrededor de 300 personas
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Doenças e agravos em destaque
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