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Período de 05/05 a 12/05/2022 

Notícias de São Paulo 
 

Longe de meta, SP vacina contra gripe professores e pessoas com deficiência 

10/05/2022 – UOL 

Professores da rede pública e privada, indígenas, pessoas com deficiências ou com 

comorbidades foram incluídos na quinta etapa da vacinação contra a gripe no estado 

de São Paulo e já podem procurar os postos de saúde para imunização.  

 
Estado de SP investiga sete casos suspeitos de hepatite grave em crianças de causa 

desconhecida 

11/05/2022 – GPHIN  

O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) de São Paulo informou nesta terça-feira (10) que 
investiga sete casos suspeitos de hepatite grave em crianças no estado, provocados por agente 
desconhecido. 
 
SP: começa reavaliação e detalhamento de critérios que determinam a suspensão da 

vacinação contra a febre aftosa, diz Faesp 

07/05/2022 – GPHIN 

Começou ontem (11) o trabalho conjunto entre a Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária do Estado de São Paulo (SAA-SP) e o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (Mapa) com o objetivo de detalhar os critérios da avaliação do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Notícias Nacionais 
Ministério da Saúde lança Plano de Vacinação nas Fronteiras 

07/05/2022 – Ministério da Saúde 

Para fortalecer as ações de imunização nas regiões de fronteira e melhorar o acesso 

da população desses municípios aos serviços de vacinação, o Ministério da Saúde 

lançou neste sábado (7), na cidade de Tabatinga, Amazonas, o “Plano de Ação: 

Estratégia de Vacinação nas Fronteiras de 2022”. Durante o evento, que ocorreu no 

porto da cidade, próximo à tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, houve 

ação de imunização para atualizar a caderneta de vacinação. 

 

Tipo da dengue mais disseminado no mundo é detectado no Brasil pela 1ª vez 

08/05/2022 – UOL 

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) informou que o genótipo cosmopolita do sorotipo 

2 do vírus da dengue foi detectado pela primeira vez no Brasil. A chegada dessa cepa 
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preocupa os pesquisadores, porque existe a possibilidade de ela se disseminar de 

forma mais eficiente do que a linhagem asiático-americana, também conhecida como 

genótipo 3 do sorotipo 2, que atualmente circula no país. 

 

Hepatite grave em crianças: o que se sabe até agora? 

09/05/2022 – G1 

O Ministério da Saúde informou, no início de maio de 2022, que está analisando sete 

casos suspeitos de um tipo de hepatite grave em crianças. 

 

Rio vacina contra gripe pessoas de grupos prioritários de 50 a 59 anos 

09/05/2022 – UOL 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou nota em que chama a atenção para 

a baixa adesão à vacinação, mesmo com a proximidade do inverno. As infecções 

respiratórias, como a gripe, se disseminam com maior frequência em temperaturas 

mais baixas e ambientes menos ventilados. 

 

Obesidade deve atingir quase 30% dos adultos no Brasil em 2030, diz levantamento 

09/05/2022 – G1 

Federação Mundial de Obesidade também prevê que um bilhão de pessoas em todo 

o mundo viverão com obesidade em 2030. 

 

Brasil tem 28 casos suspeitos de hepatite aguda infantil de origem desconhecida 

12/05/2022 – IG 
O Ministério da Saúde informou na quarta-feira (11) que está monitorando 28 casos 

suspeitos de um tipo de hepatite aguda infantil de origem desconhecida. A orientação 

é que os profissionais de saúde notifiquem imediatamente às autoridades sanitárias 

caso haja alguma suspeita. 

 

Juiz de Fora registra segundo caso suspeito de hepatite aguda infantil 

12/05/2022 – G1 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou na manhã desta 

quinta-feira (12) o segundo caso suspeito de um tipo de hepatite aguda infantil com 

causa ainda desconhecida em Juiz de Fora. Um alerta sobre a doença foi divulgado 

na última semana pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Notícias Internacionais 
OMS alerta para alto índice de infecções contraídas por pacientes em UTIs 

06/05/2022 – UOL 

Genebra (Suíça), 6 maio (EFE)- A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta 

sexta-feira sobre a quantidade de pacientes internados nas UTIs de hospitais em todo 

o planeta que contraem infecções durante a hospitalização, sendo que um em cada 

dez morre por consequência disso. 

 

EUA: Influenza Aviária A (H5N1) 
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06/05/2022 – WHO 

A OMS foi notificada de um caso humano de gripe aviária A (H5) no Estado do 

Colorado, nos Estados Unidos da América, em 29 de abril de 2022. O caso envolveu-

se no abate de aves de capoeira em uma fazenda onde o vírus da gripe A (H5N1) foi 

confirmado nas aves. A influenza aviária A (H5) foi confirmada no caso em 27 de 

abril pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e o subtipo N1 foi 

confirmado posteriormente por análise de sequência. 

 

Casos de dengue sobem 40% na Malásia 

08/05/2022 – Outbreak News Today 

O Ministério da Saúde da Malásia (AL) informou quinta-feira que o acumulado de 

casos de dengue notificados até o momento é de 12.942 casos contra 9.270 casos 

no mesmo período de 2021, um aumento de 3.672 casos (39,6%). 

 

Obesidade deve atingir quase 30% dos adultos no Brasil em 2030, diz levantamento 

09/05/2022 – G1 

Federação Mundial de Obesidade também prevê que um bilhão de pessoas em todo 

o mundo viverão com obesidade em 2030. 

 

China: Influenza Aviária A(H3N8) 

09/05/2022 – WHO 

Em 25 de abril de 2022, a Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China 

notificou a OMS de um caso confirmado de infecção humana com um vírus da gripe 

aviária A (H3N8). Este caso parece ser o primeiro caso relatado de infecção humana 

com um vírus da gripe aviária A (H3N8). Ainda não foram detectados outros casos 

entre contatos próximos.  

 

OMS registra 348 casos de 'hepatite misteriosa' em 20 países 

12/05/2022 – UOL 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que há 348 casos da hepatite 

misteriosa que afeta especialmente as crianças. Segundo a entidade, episódios foram 

confirmados em 20 países. Outros 13 têm casos suspeitos que aguardam 

investigação. 
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