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Notícias internacionais

Vibrio cholerae responsável pelo
surto de diarreia em Kapilvastu,
Índia.
Link:
https://kathmandupost.com/health/2021/10/19/vibri
o-cholerae-responsible-for-diarrhoeal-outbreak-in-
kapilvastu-test-confirms
Data da notícia: 19.10.21
Fonte: The Kathmandu Post

Cerca de 885 pessoas foram infectadas com a
doença diarreica em Krishnanagar. Destes, 25
recebem atendimento em diversos hospitais.
Dias após um surto de diarreia no município de
Krishnanagar em Kapilvastu, o Ministério da Saúde
e da População confirmou a presença do serótipo
Vibrio cholerae 01 Ogawa nas amostras de fezes
dos pacientes.
Pelo menos quatro pessoas, incluindo três
menores - meninos de sete e dois anos e uma
menina de cinco anos - morreram nas alas 7, 8 e 9
do município na primeira semana de outubro.
Outro falecido era um homem de 45 anos.
Amostras de fezes de quatro pacientes foram
testadas no Laboratório de Saúde Pública
provincial na província de Lumbini e no
Laboratório Nacional de Saúde Pública em
Katmandu.
“Os exames realizados nos dois laboratórios
confirmaram o sorotipo 01 Ogawa do Vibrio
cholerae em amostras de fezes”, disse nota de
imprensa do Ministério da Saúde divulgada neste
domingo.
A bactéria E. coli também foi detectada em
amostras de água potável das áreas afetadas pela
doença.

Dengue: 172 pacientes
hospitalizados em 24 horas em
Dhaka, capital de Bangladesh.
Link:
https://www.thedailystar.net/health/disease/ne
ws/dengue-fever-172-patients-hospitalised-24-
hours-2201346
Data da notícia: 18.10.21
Fonte: The Daily Star

Pelo menos 172 pacientes foram hospitalizados
em 24 horas até as 8h de hoje, de acordo com a
Diretoria Geral de Serviços de Saúde (DGHS).
Com os novos casos, um total de 3.377 pessoas
foram diagnosticadas no mês atual, de um total de
21.574 infectadas neste ano.
Do total de infectados, 3.024 pacientes são de fora
de Dhaka.
Pelo menos 7.841 foram hospitalizados em
setembro, 7.698 em agosto, 2.286 em julho, 272
em junho, enquanto 43 foram infectados em maio
e o restante é de janeiro a abril, de acordo com o
DGHS.
Um total de 83 pessoas morreram de infecção por
dengue no país este ano.
Doze pessoas morreram em julho, enquanto 34
morreram em agosto, 23 em setembro e 14 em
outubro até agora.
Entre as mortes, 77 morreram na divisão de
Dhaka, duas em cada uma das divisões de
Chattogram e Khulna, e uma de cada uma nas
divisões de Rajshahi e Mymensingh.
Embora a maioria dos pacientes hospitalizados já
tenham sido liberados, 815 ainda estão em
tratamento em hospitais em Dhaka e 185 fora da
capital, mostraram os dados do DGHS.
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Sete estados não registram 
mortes por Covid-19 nas últimas 
24 horas
Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/sete-
estados-nao-registram-mortes-por-covid-19-nas-
ultimas-24-horas/
Data da notícia: 19.10.21
Fonte: CNN Brasil

Sete estados não registraram mortes por Covid-
19 nas últimas 24 horas, segundo levantamento
da Agência CNN realizado nesta segunda-feira
(18): Acre, Amazonas, Ceará, Paraíba, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima.
Por ser segunda-feira pode ocorrer represamento
no envio de dados dos estados ao Ministério da
Saúde. Os números não refletem necessariamente
o atual estágio da pandemia no Brasil.
O Rio de Janeiro justificou, em nota enviada
à CNN, que houve um problema no sistema que
impediu a contagem dos óbitos e seu envio ao
governo federal. “Tão logo seja normalizada a
situação, os dados serão prontamente
atualizados”, afirmou a Secretaria Estadual de
Saúde.
O país registrou 183 mortes e 7.446 casos nas
últimas 24 horas. As médias móveis de óbitos e
infecções pelo coronavírus foram de 322 e 9.882,
respectivamente. As informações são do
levantamento diário do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass).
O Brasil soma até o momento 603.465 mortes e
21.651.910 casos confirmados da doença desde o
início da pandemia, em março de 2020.
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Moradores do Recife podem ser vacinados contra
a Covid-19 em um local e ter acesso a testes para a
doença em cinco pontos descentralizados sem
necessidade de agendamento nesta terça-feira
(19). Atualmente, a capital vacina adolescentes a
partir de 12 anos.
De acordo com a prefeitura, durante o programa
de vacinação itinerante, profissionais da Secretaria
de Saúde vão buscar pacientes dentro do perfil
para receber a primeira ou segunda dose. As ações
ocorrem das 8h às 12h (saiba quem pode ser
vacinado mais abaixo).
As localidades, segundo a prefeitura, são
escolhidas a partir de critérios de ocupação,
vulnerabilidade e dificuldade de acesso. Nesses
locais, as equipes fazem o cadastro das pessoas
no Conecta Recife, ferramenta em que é feito o
agendamento para a vacinação na capital.
Os moradores precisam apresentar documento de
identificação com foto, comprovante de residência
e as documentações específicas para cada um dos
grupos prioritários. Quem não tiver comprovante
de residência, pode fazer uma autodeclaração de
residência.

Pernambuco registra 473 novos
casos e mais 15 óbitos por Covid-
19
Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vid
aurbana/2021/10/pernambuco-registra-473-novos-
casos-e-mais-15-obitos-por-covid-19.html
Data da notícia: 19.10.21
Fonte: Diário de Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou,
nesta terça-feira (19), 473 novos casos da Covid-
19. Entre os confirmados, 20 (4%) são casos de
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 453
(96%) são leves. Agora, Pernambuco totaliza
626.781 casos confirmados da doença, sendo
54.321 graves e 572.460 leves.
Também foram confirmados 15 óbitos, ocorridos
entre 08 de março de 2021 e 18 de outubro de
2021. Com isso, o estado totaliza 19.908 mortes
pela Covid-19. Os detalhes epidemiológicos serão
repassados ao longo do dia pela Secretaria
Estadual de Saúde.

Recife aplica vacina contra Covid
sem agendamento em um local e
leva testagem gratuita para cinco
bairros nesta terça-feira
Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2
021/10/19/recife-aplica-vacina-contra-covid-
sem-agendamento-em-um-local-e-oferece-cinco-
pontos-descentralizados-de-testagem-nesta-
terca-feira.ghtml
Data da notícia: 19.10.21
Fonte: G1 PE
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