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Notícias internacionais

Novos casos de ebola são
detectados no Congo
Link:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/notici
a/2021-10/novos-casos-de-ebola-sao-detectados-no-
congo
Data da notícia: 18.10.21
Fonte: Agência Brasil

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou
nesta segunda-feira (18) que foram detectados
três novos casos de ebola na República
Democrática Oriental do Congo. Já são cinco os
casos identificados em apenas dez dias.
Para as autoridades de saúde, o surto está
relacionado ao de 2018-20, que matou mais de
2.200 pessoas e infectou mais de 3 mil.
Os casos mais recentes foram detectados no
distrito sanitário de Butsili, perto da cidade de
Beni, onde ocorreu o último surto, informou a
OMS em nota.
Do cinco casos confirmados até agora, três
pessoas morreram.
De acordo com a OMS, após grandes surtos
podem ocorrer outros, causados por infecções
latentes que permanecem no sêmen dos
sobreviventes.
Em fevereiro deste ano, foi detectado um
aumento de casos, controlado em maio. Nesse
período, seis pessoas morreram.
No país, as vacinas têm mostrado impacto
significativo no controle do ebola. Na semana
passada, os médicos começaram a vacinar os
contatos das pessoas que estavam infectadas,
usando um imunizante da Merck, uma das duas
vacinas contra disponíveis contra o ebola. A outra
é fabricada pela Johnson & Johnson.

NCDC confirma 3.208 mortes por
cólera em 31 estados na Nigéria
Link:
https://www.vanguardngr.com/2021/10/ncdc-
confirms-3208-deaths-from-cholera-in-31-states-
fct-%E2%80%95-ncdc/
Data da notícia: 16.10.21
Fonte: Vanguard

Como o surto de cólera continua a atingir
fortemente a Nigéria, um total de 3.208 mortes
foram registradas de um total de 88.704 casos
suspeitos de cólera relatados em 366 áreas do
governo local de 31 estados e no Território da
Capital Federal, FCT, desde o início de 2021.
Divulgando isso em seu último relatório de
situação epidemiológica semanal para a semana
39, o Centro de Controle de Doenças da Nigéria,
NCDC, listou os estados afetados como Abia,
Adamawa, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross
River, Delta, Ebonyi, Ekiti, Enugu, FCT, Gombe,
Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara,
Nasarawa, Níger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau,
Sokoto, Taraba, Yobe, Rivers e Zamfara.
De acordo com o NCDC, na semana do relatório,
35 LGAs em 13 estados foram responsáveis por
737 casos suspeitos registrados com uma taxa de
letalidade de 1,5 por cento. Os estados são Yobe
(230), Zamfara (136), Bauchi (113), Sokoto (84),
Adamawa (42), Katsina (35), Oyo (32), Ebonyi (26),
Kebbi (26), Gombe ( 5), Nasarawa (4), Kano (3) e
Abia (1).
Houve mortes registradas em cinco estados -
Sokoto (3), Yobe (3), Bauchi (3), Ebonyi (1) e Kebbi
(1), com uma taxa de letalidade semanal de 1,5
por cento. Dois novos estados (Ebonyi e Oyo)
relataram casos na semana 39, observou o NCDC.
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Em Dom Pedrito, 29 presos
testam positivo para covid em
surto dentro de presídio
Link: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/2021/10/17/em-dom-pedrito-29-
presos-testam-positivo-para-covid-em-surto-
dentro-de-presidio.ghtml
Data da notícia: 17.10.21
Fonte: G1 RS

Vinte e nove detentos do Presídio Estadual
de Dom Pedrito, na Campanha, testaram positivo
para a Covid-19 neste final de semana. O surto foi
confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde.
De acordo com a pasta, as pessoas contaminadas
começaram a manifestar sintomas na última
quinta-feira (14). A testagem dos apenados e a
desinfecção das celas foram feitas por uma equipe
da Vigilância Epidemiológica da cidade a partir de
sexta (15).
A Superintendência de Serviços Penitenciários
(Susepe) informou ao g1 que 64 dos 195 detentos
que cumprem pena na casa prisional foram
testados até agora.
Todos os detentos cumprem o período de
isolamento no presídio. Alegando questões de
segurança, a Secretaria Municipal de Saúde não
divulgou detalhes ao g1. O atendimento médico é
de responsabilidade de uma equipe de saúde da
casa prisional. Nenhuma pessoa apresenta
sintomas graves da doença.

Brasil registra 130 mortes e 5,7 
mil novos casos de Covid-19 em 
24 horas
Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-
registra-130-mortes-e-57-mil-novos-casos-de-covid-
19-em-24-horas/
Data da notícia: 17.10.21
Fonte: CNN Brasil

O Brasil registrou 130 mortes e 5.738 casos
de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass).
É o menor número de mortes em 24 horas do ano
de 2021 – o menor foi em 8 de novembro, com
128 óbitos. Vale ressaltar que nos finais de
semana os números oficiais são sempre menores
pelo atraso de notificações e represamento de
dados.
Com isso, o país soma um total de 603.282 mortes
e 21.644.464 casos confirmados da doença desde
o início da pandemia, em março de 2020.
As médias móveis de óbitos e de infecções estão
em tendência de queda e ficaram em 324 e 9.806,
respectivamente, neste domingo. As médias
móveis consideram a média diária de novas
notificações nos últimos sete dias.
No ranking global, o Brasil continua em uma das
piores posições em relação à pandemia: é
atualmente o oitavo do mundo em número de
mortes por Covid-19 em proporção à população,
com 285,79 vidas perdidas para a doença a cada
100 mil habitantes, de acordo com o
levantamento diário da universidade americana
John Hopkins.
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Veja a lista de locais:
Segunda-feira (18)
Comunidade dos Coqueiros - Rua Alcântara, 35 –
Coqueiral
Terça-feira (19)
Comunidade Tauá - Rua Tauá, S/N - Santo Amaro
(Na Praça Pública)

Quarta-feira (20)
Conjunto Habitacional Beira Rio - Rua das Moças,
450 - Arruda
Comunidade do Alto do Mandu - Igreja Batista do
Mandu - Rua 4 de Março, S/N – Alto do Mandu
Comunidade da Vila Santa Luzia e Casarão do
Cordeiro - Rua Zilda S. de Santana, S/N - Torre - Em
frente ao Bar do Milton
Comunidade Borborema - Associação dos
Moradores da Borborema - Rua Fernando César de
Andrade, 35 - Boa Viagem
Comunidade Alto Santa Tereza - Av. Chagas
Ferreira, 86 - Nova Descoberta - Barraca Sr.
Benício
Associação da UR-10, Rua Alto Herval Novo, S/N,
UR 10 - Ao lado do terminal de ônibus e da Escola
Maria Adelaide de Barros

Quinta-feira (21)
Comunidade Ladeira de Pedra - Rua Dez de
Janeiro, S/N - Em Frente à Escola Municipal Deus é
Amor
Sexta-feira (22)
Conjunto Habitacional Hélio Mariano - Rua Lenine
Dantas, 105 - Dois Unidos
Comunidade Vasco da Gama - Rua Córrego da
Bica, S/N - Escola Municipal Córrego da Bica

Vacinação itinerante chega a 11
comunidades do Recife esta
semana; confira locais
Link:
https://www.folhape.com.br/noticia/detalhe/vacinac
ao-itinerante-chega-a-11-comunidades-do-recife-esta-
semana/202075/
Data da notícia: 18.10.21
Fonte: Folha de Pernambuco

Onze comunidades do Recife recebem, esta
semana, vacinação itinerante contra a Covid-19.
Entre esta segunda-feira (18) e a próxima sexta-
feira (22), profissionais da Secretaria de Saúde
(Sesau) realizam busca ativa dos moradores. Não
há necessidade de agendamento.
Podem receber a vacina aqueles que estão no
perfil para tomar a primeira dose, no prazo para
segunda ou já puder receber a dose de reforço.
A ação tem como objetivo ampliar a cobertura
vacinal na cidade. Os profissionais estarão nos
locais das 8h às 12h.
As localidades são escolhidas, de acordo com a
Sesau, a partir de critérios de ocupação,
vulnerabilidade e dificuldade de acesso.
Durante as atividades, as equipes da Sesau fazem
o cadastro das pessoas no Conecta Recife e
realizam a aplicação da dose na mesma hora, sem
necessidade de agendamento.
Para receber o imunizante, os moradores devem
apresentar documento de identidade com foto,
comprovante de residência e as documentações
específicas para cada um dos grupos prioritários.
Aqueles que não possuem comprovante de
residência ou de domicílio eleitoral poderão
utilizar uma autodeclaração de residência, que foi
elaborada especificamente para esta ação.
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