
Recife, 22 de novembro de 2021

Recife, 31 de agosto de 2021
Recife, 22 novembro de 2021



Recife, 22 de novembro de 2021

Notícias internacionais

OMS alerta que está muito preocupada
com o aumento dos casos da Covid-19 da
Europa
Link:
https://olhardigital.com.br/2021/11/20/coronavirus/
oms-alerta-que-esta-muito-preocupada-com-o-
aumento-dos-casos-da-covid-19-da-europa/
Data da notícia: 20.11.2021
Fonte: Olhar Digital

A Organização Mundial da Saúde alertou que
está “muito preocupada” com a disseminação
do Covid-19 na Europa, por conta que o
continente enfrenta uma nova onda de
infecções. O diretor regional, Dr. Hans Kluge,
disse que mais 500 mil mortes podem ser
registradas até março, e só podem ser
evitadas se forem tomadas medidas urgentes,
como o uso de máscara.
Isso surge justamente no momento em que
vários países relatam taxas de infecção
recordes e também, introduzem bloqueios
totais e parciais. Tanto que o Dr. Kluge contou
que fatores como a temporada de inverno,
cobertura vacinal insuficiente e o domínio
regional da variante Delta, mais transmissível,
estão por trás da disseminação.
Além disso, pediu um aumento na absorção
de vacinas e a implementação de medidas
básicas de saúde pública e novos tratamentos
médicos para ajudar a combater o aumento:
“A Covid-19 se tornou mais uma vez a causa
número um de mortalidade em nossa região.”

Surto da doença do legionário na cidade de
Brabant, na Holanda, uma pessoa morreu.
Link:
https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/legionnaires-
disease-outbreak-in-brabant-town-one-person-has-died/
Data da notícia: 18.11.2021
Fonte: Dutch News

Uma pessoa morreu e várias outras foram
hospitalizadas após um surto da doença dos
legionários na cidade de Schijndel noord-Brabant.
No total, pelo menos 10 pessoas, todas com idade
entre 60 e 90 anos, foram afetadas pelo surto,
dizem as autoridades locais. A origem do surto
ainda não foi estabelecida. A pesquisa em duas
casas de repouso, onde vivem alguns dos afetados,
não deu certo e as autoridades sugerem que pode
ser ao ar livre. As fontes do centro da cidade foram,
portanto, desligadas.

Surto de febre aftosa no oeste do Cazaquistão:
pessoas matam animais em massa
Link: https://rus.azattyk.org/a/vspyshka-yaschura-na-
zapade-kazahstana-lyudi-massovo-zabivayut-
skot/31571695.html
Data da notícia: 21.11.2021
Fonte: Poano Azattyk
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Quarto Yanomami morre vítima de
Malária e criança está em estado grave
Link: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2021-11-
21/quarta-crianca-yanomami-morre-vitima-de-
malaria-e-outra-esta-em-estado-grave.html
Data da notícia: 21.11.2021
Fonte: IG Notícias

O Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami
e Ye'kuana confirmou que mais uma criança
Yanomami morreu na Terra Indígena Yanomami. A
vítima tinha sintomas de malária, desnutrição e
pneumonia.
Com mais essa morte, já são quatro as vítimas por
conta da doença e o sexto caso em três meses na
mesma localidade. Antes, em setembro, duas
crianças indígenas morreram na comunidade de
Xaruna. Em novembro, uma indígena, de 17 anos,
morreu na comunidade Yaritopi. Em outubro, um
pajé da comunidade Makuxi Yano, de 50 anos,
morreu sem atendimento.

Rio de Janeiro zera internações por 
Covid-19, diz Secretaria de Saúde
Link: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2021-11-
21/quarta-crianca-yanomami-morre-vitima-de-
malaria-e-outra-esta-em-estado-grave.html
Data da notícia: 20.11.2021
Fonte: ISTOÉ

Na aldeia de Bestamak, distrito de Alga, região de
Aktobe, foi detectado um surto de febre aftosa,
uma doença viral perigosa que pode ser
transmitida aos humanos.
Para impedir a propagação da febre aftosa, as
autoridades locais lançaram um programa de
vacinação de emergência para animais. Até o
momento, 8.000 cabeças de gado receberam a
vacina.

Saúde confirma morte de homem de
50 anos por febre maculosa
Link: https://opopularmm.com.br/secretaria-de-
saude-confirma-morte-de-homem-de-50-anos-por-
febre-maculosa-42314
Data da notícia: 19.11.2021
Fonte: O Popular Digital

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim confirmou a,
ontem, o óbito de um homem de 50 anos causada
por complicações da febre maculosa, causada pela
bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida pela
picada de carrapato específico, chamado de
carrapato-estrela.
O óbito, segundo a assessoria de imprensa da
Prefeitura, ocorreu em 19 de outubro, e estava
sob investigação. O nome da vítima não foi
informado. Ela era moradora na Zona Leste da
cidade.
Segundo informações, esse homem criava cavalos
em uma propriedade e as primeiras investigações
dão conta de que ele possa ter contraído a doença
através de uma picada de carrapato hospedeiro de
um de seus animais. Capivaras também são
hospedeiras do vetor.
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Doze comunidades do Recife vão receber

vacinação itinerante contra a Covid esta

semana
Link: https://www.folhape.com.br/noticias/doze-
comunidades-do-recife-vao-receber-vacinacao-
itinerante-contra-a/206555/
Data da notícia: 21.11.2021
Fonte: Folha PE

Desta segunda (22) à próxima sexta-feira (26), das
8h às 12h, profissionais da Secretaria da Saúde
devem realizar busca ativa dos moradores que
estão dentro do perfil para receber a primeira
dose da vacina ou ainda aqueles que estão no
prazo para segunda dose, em atraso ou que já
podem receber a dose de reforço.
A iniciativa visa a ampliar a cobertura vacinal
contra Covid-19 em toda a capital pernambucana.
Entre as comunidades contempladas esta semana,
estão a do Chiclete, Pirulito e Cajá, na Iputinga;
Palafitas dos Coelhos; Irmã Dorothy, na
Imbiribeira; e Chagas Ferreira, em Dois Unidos.
Para receber a vacina, os moradores devem
apresentar documento de identidade com foto,
comprovante de residência e as documentações
específicas para cada um dos grupos prioritários.

A cidade do Rio de Janeiro chegou a zero
internações por Covid-19 nos hospitais sob
administração municipal, informou a Secretaria de
Saúde da capital fluminense neste sábado.
Em post no Twitter, o órgão municipal disse que a
“ciência está vencendo na cidade do Rio de
Janeiro”, atribuindo a falta de internações à
vacinação da população contra a Covid-19.
Segundo dados da Secretaria de Saúde do Rio,
76,5% da população total da cidade já tomou duas
doses da vacina ou imunizante de dose única
contra o coronavírus.

Número de pessoas com lesões que 

causam coceira na pele sobe para 105 no 

Recife e 62 em Camaragibe
Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/1
1/22/numero-de-pessoas-com-lesoes-que-causam-
coceira-na-pele-sobe-para-105-no-recife-e-62-em-
camaragibe.ghtml
Data da notícia: 22.11.2021
Fonte: G1

O total de notificações de pessoas com "lesões
cutâneas a esclarecer" subiu de 88 para 105 no
Recife e de 60 para 62 em Camaragibe, na Região
Metropolitana, nesta segunda-feira (22). As duas
prefeituras estão realizando investigação para
identificar as possíveis causas do problema.
Os relatos dos pacientes são semelhantes nas duas
cidades: muita coceira e "caroços" vermelhos na
pele. A orientação é para que as pessoas que
apresentem sintomas procurem uma unidade de
saúde.

Notícias locais

https://www.folhape.com.br/noticias/doze-comunidades-do-recife-vao-receber-vacinacao-itinerante-contra-a/206555/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/11/22/numero-de-pessoas-com-lesoes-que-causam-coceira-na-pele-sobe-para-105-no-recife-e-62-em-camaragibe.ghtml


Recife, 22 de novembro de 2021

EXPEDIENTE

Governador

Paulo Henrique Saraiva Câmara

Vice-governadora

Luciana Barbosa de Oliveira Santos

Secretário de Saúde

André Longo Araújo de Melo

Secretária Executiva de Vigilância em Saúde

Patrícia Ismael de Carvalho

Núcleo de Vigilância e Resposta às emergências em Saúde pública

George Dimech

Coordenadora do Cievs

Marcela Pereira Salazar

Responsável pela elaboração

Isabelly Aquino

Colaboração

Barbara Figueirôa, Camila Dias, Cícero Mairton, Priscilla Muniz, Raquel Acioli.

Capa e projeto gráfico

Rafael Azevedo de Oliveira


