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Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do
que o oficial, diz OMS
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Terceiro caso de ebola é confirmado no noroeste do Congo,
diz OMS

Cerca de 14,9 milhões de pessoas em todo o mundo morreram como resultado
direto ou indireto da Covid-19 no período entre 1/01/2020 e 31/12/2021,
segundo da OMS, quase três vezes mais mortes do que foram informados
oficialmente. Houve 5,4 milhões de mortes por Covid-19 relatadas à OMS
durante esse período, resultando em uma estimativa de mortalidade excessiva
de 9,5 milhões de mortes a mais do que o relatado. “O excesso de mortalidade
é a diferença entre o número de mortes que foram registradas e aquelas que
seriam esperadas na ausência da pandemia”, de acordo com a Diretora-geral
da Divisão de Dados, Análise e Entrega para Impacto da OMS.

OMS informa que autoridades de saúde confirmaram um terceiro caso de

ebola na cidade de Mbandaka, no noroeste da República Democrática do
Congo. Os profissionais de saúde iniciaram a vacinação contra o ebola na
semana passada em Mbandaka, capital da província de Equateur.O Congo
enfrentou 13 surtos anteriores de Ebola, incluindo um em 2018-2020 no
Leste, que matou quase 2,3 mil pessoas, o segundo maior número registrado
na história da febre hemorrágica. O último surto, também no Leste, infectou
11 pessoas entre outubro e dezembro e matou seis delas.

O Ministério da Saúde da Argentina registrou nesta quinta-feira, 5, o primeiro
caso da hepatite misteriosa em crianças que preocupa os Estados Unidos e
países europeus. Segundo a pasta, trata-se de um menino de oito anos
hospitalizado em Rosário, cidade a 470 quilômetros ao norte de Buenos Aires.
Os primeiros casos da doença surgiram no Reino Unido em janeiro deste ano,
e passaram a ser notificados em outros lugares. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) informou que, até 3 de maio, mais de 200 casos foram
registrados em 20 países, sendo a grande maioria deles no Reino Unido, onde,
até 25 de abril, havia 145 confirmações. Segundo a OMS, a maioria dos casos
da hepatite misteriosa está na faixa de 2 a 5 anos. Até o momento, morreram
uma criança no Reino Unido e outras três na Indonésia.

Hepatite em crianças: Argentina registra caso de doença
que preocupa países
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Fiocruz indica possibilidade de aumento de SRAG em
14 estados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou
nesta quarta-feira (4) a apreensão, proibição da distribuição e
comercialização e uso de unidades falsificadas do medicamento
Humira AC 40 mg (adalimumabe), indicado para artrite. O lote
em questão é o 1146607 (fab 05/2021, val 01/2023). A medida
foi divulgada por meio da Resolução-RE 1.413/2022.A decisão
veio após comunicado da empresa detentora do registro –
AbbVie Farmacêutica Ltda., que notificou a Anvisa sobre a
falsificação de seringa preenchida de Humira AC. O caso segue
em investigação pela agência.

Alta de casos de Covid faz escolas de SP suspenderem
aulas e exigirem máscara

As infecções de Covid-19 vinham em queda no Brasil, mas o
índice de testes positivos em farmácias e laboratórios dá sinais
de uma nova alta da circulação do vírus no país. Segundo a
Fiocruz e outros especialistas, há risco de novas ondas, mas a
chance de agravamento é menor, por causa das elevadas taxas
de vacinação. Em São Paulo, escolas já registram outra vez
grupos de alunos contaminados e voltam a exigir máscaras
diante do novo cenário.

Fiocruz aponta um possível aumento de casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas populações adultas de 14
das 27 unidades da federação nas últimas seis semanas. Na
edição anterior do levantamento, o cenário estava restrito à
população infantil, de zero a 11 anos.
Desta estimativa, 2,3 mil casos (49%) estariam concentrados em
crianças de até quatro anos. Esse grupo etário ainda não recebe
imunização contra a Covid-19 no Brasil: a idade mínima para
aplicação do imunizante é cinco anos.

Anvisa recolhe e proíbe comercialização de lote
falsificado de medicamento para artrite
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Jovem que levou choque de peixe-elétrico em rua de cidade
no Amapá retoma movimentos do corpo e recebe alta

O jovem de 18 anos, que ficou com metade do corpo paralisado após um
ataque de poraquê, uma das espécies de peixe-elétrico da Amazônia,
numa rua do município de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, retomou os
movimentos do corpo e recebeu alta nesta quarta-feira (4). A vítima deu
entrada na sexta-feira (29) no Hospital Estadual de Laranjal do Jari e na
terça-feira (3) foi transferida ao Hospital de Emergência (HE) de Macapá,
onde passou por acompanhamento de médico neurologista. jovem estava
consciente e com os movimentos do corpo normais quando recebeu alta
médica nesta quarta-feira.

.
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Franceses conhecem Parque Laboratorial do Amapá para estreitar
relações de Vigilância em Saúde na fronteira

A delegação da Agência Regional de Saúde da Guiana Francesa e
do Instituto Pasteur conheceu, nesta segunda-feira, 2, o parque
tecnológico laboratorial estruturado do Amapá. A visita técnica
busca ampliar as relações entre pesquisadores brasileiros e
franceses, com foco em desenvolver, de forma conjunta,
alternativas para assuntos em comum às populações dos dois
lados da fronteira, como o enfrentamento a doenças vetoriais.

Covid-19: Amapá registra 1 nova morte; um paciente
segue internado

O boletim do governo estadual desta quarta-feira (4) registrou
uma nova morte por Covid-19. O relatório não trouxe novos casos
conhecido e apontou apenas um paciente internado com a
doença. Atualmente, são 160.394 casos confirmados e 2.131
óbitos. Os recuperados somam 144.200 pessoas (89,90%).
Especialistas acreditam que há muitos que não fazem o exame,
que isto continua bastante necessário. Esses fatores podem
ocultar muitos casos firmados de Covid-19 que deixam de entrar
nas estatísticas oficiais.
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