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Notícias internacionais

Surto de cólera: Adamawa
(Nigéria) confirma 23 mortes
enquanto a OMS intensifica
campanha de prevenção
Link: https://dailypost.ng/2021/10/19/cholera-
outbreak-adamawa-confirms-23-deaths-as-who-
intensifies-prevention-campaign/
Data da notícia: 19.10.21
Fonte: Daily Post

O Governo do Estado de Adamawa confirmou
terça-feira que 23 pessoas morreram até agora em
consequência de um surto de cólera no estado.
O governo disse que as 23 mortes resultaram de
cerca de quinhentos casos suspeitos observados
desde o surto de cólera no estado no mês
passado.
A Diretora de Saúde Pública do Ministério da
Saúde do estado, Dra. Celine Laori, que confirmou
em entrevista à imprensa terça-feira, disse que
três áreas do governo local, nomeadamente Yola
North, Girei e Lamurde, são as mais afetadas.
“Desde o surto da doença no estado em setembro
até o momento, registramos cerca de 500 casos
suspeitos e 23 óbitos”, disse o oficial de saúde.
Ela aconselhou os residentes a praticarem higiene
e saneamento básico e a garantirem o consumo
apenas de alimentos e água seguros.
Em um desenvolvimento relacionado, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) intensificou
uma campanha para prevenir a propagação da
cólera e outras doenças evitáveis em todo o
estado.

Mais adoecidos no surto de
Salmonella em WI (MILWAUKEE –
EUA), fonte ainda desconhecida
Link:
https://patch.com/wisconsin/milwaukee/more-
sickened-salmonella-outbreak-wi-source-still-
unknown
Data da notícia: 19.10.21
Fonte: Patch

MILWAUKEE, WI - Vinte e quatro pessoas que
vivem em Wisconsin foram infectadas com
salmonela em um surto multiestadual, disseram
autoridades federais de saúde.
Cerca de 592 pessoas em 36 estados foram
infectadas com salmonela, disseram os Centros de
Controle e Prevenção de Doenças em uma
atualização na semana passada. Autoridades
federais de saúde ainda estão procurando a fonte
de alimento ligada à doença.
No final de setembro, apenas 8 moradores de
Wisconsin foram afetados pela doença no surto.
Autoridades estaduais e locais de saúde pública
estão entrevistando pessoas sobre os alimentos
que comeram na semana em que adoeceram,
disseram autoridades federais de saúde.
As pessoas que adoeceram no surto tinham idades
entre 1 e 97 anos, com uma idade média de 36.
Cinquenta e sete por cento das pessoas que
adoeceram eram mulheres.
Cerca de 363 pessoas tiveram suas informações
disponíveis e 116 delas - ou 32 por cento - foram
hospitalizadas, disseram autoridades federais de
saúde. Nenhuma morte foi relatada.
Pode haver mais pessoas que adoeceram do que o
número relatado, já que muitas pessoas se
recuperam da salmonela sem receber
atendimento médico ou fazer o teste.

Notícias internacionais

https://dailypost.ng/2021/10/19/cholera-outbreak-adamawa-confirms-23-deaths-as-who-intensifies-prevention-campaign/
https://patch.com/wisconsin/milwaukee/more-sickened-salmonella-outbreak-wi-source-still-unknown


Recife, 20 de outubro de 2021

Enchente atinge pelo menos 100 
casas em Ouro Preto (MG)
Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/notici
a/brasil/2021/10/enchente-atinge-pelo-menos-
100-casas-em-ouro-preto.html
Data da notícia: 20.10.21
Fonte: Diário de Pernambuco

Pelo menos 100 casas foram afetadas pela chuva
que atingiu ontem (19) a cidade histórica mineira
de Ouro Preto. Segundo a prefeitura, até ontem
30 famílias já haviam sido removidas de áreas de
risco e abrigadas em casa de familiares próximos
ou na Escola Major Raimundo Felicíssimo.
A prefeitura de Ouro Preto informou que, após os
trabalhos de remoção e abrigo conduzidos pelas
equipes da Defesa Social e Secretaria de Obras do
município, foi iniciada a limpeza de ruas e casas.
Também tiveram início o mapeamento dos danos
causados nas residências e o suporte aos
atingidos. Um plano estratégico está sendo
elaborado para amenizar os problemas causados
pelo mau tempo, em especial nas casas
construídas próximas ao nível do rio Maracujá.

Ceará tem aumento de síndromes 
respiratórias em crianças
Link:
https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2021/10/
18/ceara-tem-aumento-de-sindromes-respiratorias-
em-criancas-especialista-reforca-vacinacao.html
Data da notícia: 19.10.21
Fonte: O Povo

No Ceará, os níveis de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (Srag) para crianças de até nove anos
permanecem entre mil e 1.200 casos semanais e
apresentam forte sinal de crescimento nas
próximas semanas. Os dados são do Boletim
InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
divulgado na última quinta-feira, 14. O aumento
foi registrado na Semana Epidemiológica 39 (SE),
de 26 de setembro a 2 de outubro.
Em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, da rádio O
POVO CBN, nesta segunda-feira, 18, o médico
pediatra e infectologista Robério Leite explica o
que significa a Síndrome Respiratória Aguda Grave
e reforça as medidas de prevenção para crianças.
“A Síndrome Respiratória Aguda Grave são
infecções respiratórias que evoluem com maior
gravidade, principalmente caracterizadas pela
evolução por um desconforto respiratório”,
comenta.
No boletim do InfoGripe, os números destacados
na SE 39 são números próximos aos que foram
registrados no pico de julho de 2020, quando
1.282 casos foram notificados na Semana
Epidemiológica 29. De acordo com o Boletim, o
Ceará apresenta uma tendência de elevação dos
casos nas próximas semanas (até 75%).
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Pernambuco registra, nesta
quarta (20), 407 novos casos e
seis mortes pela Covid-19
Link:
https://www.folhape.com.br/noticia/detalhe/pe
rnambuco-registra-nesta-quarta-20-407-novos-
casos-e-seis-mortes/202459/
Data da notícia: 20.10.21
Fonte: Folha de Pernambuco

Pernambuco registrou, nesta quarta-feira (20), seis
mortes pela Covid-19 e 407 novos casos da
doença de acordo com balanço divulgado pela
Secretaria Estadual de Saúde (SES/PE).
Agora o Estado totaliza 19.914 mortes pela Covid-
19 e 627.188 casos confirmados da doença, sendo
54.332 graves e 572.856 leves.
Entre os casos confirmados nesta quarta, 11 (3%)
são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) e 396 (97%) são leves.
As mortes registradas nesse boletim aconteceram
entre os dias 20 de março e essa terça-feira (19).
Mais detalhes epidemiológicas serão divulgadas ao
longo do dia pela SES-PE.

Igarassu realiza Dia D de
vacinação contra a Covid-19 nesta
quinta-feira (21)
Link: https://www.folhape.com.br/noticias/igarassu-
realiza-dia-d-de-vacinacao-contra-a-covid-19-
nesta/202447/
Data da notícia: 20.10.21
Fonte: Folha de Pernambuco

A prefeitura Igarassu, na Região Metropolitana do
Recife, realiza, nesta quinta-feira (21), o Dia D de
vacinação contra a Covid-19.
As 34 unidades de Saúde da Família da cidade e os
três polos de vacinação: Ginásio Jota Raposo,
Creche Tia Emocy e o Centro de Artes, estarão
funcionando das 8h às 14h, para vacinar pessoas a
partir de 12 anos que ainda não tomaram a
primeira ou segunda dose. Não será necessário
agendar.
É importante lembrar que menores de 19
anos devem estar acompanhados dos pais ou
responsáveis. A documentação necessária é RG,
CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.
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