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Notícias internacionais

165 crianças morrem de doença
desconhecida no Congo:
Relatórios
Link:
https://www.devdiscourse.com/article/international/
1776924-165-children-die-of-unknown-disease-in-
congo-reports
Data da notícia: 21.10.21
Fonte: Devdiscourse

Pelo menos 165 crianças morreram desde o final
de agosto devido a uma doença desconhecida no
sudoeste da República Democrática do Congo,
informou o portal de notícias congolês Actualite na
quinta-feira, citando autoridades . A doença surgiu
pela primeira vez na cidade de Gungu, província
de Kwilu, em agosto, afetando crianças de até
cinco anos. O chefe regional de saúde, Jean-Pierre
Basake, foi citado como tendo dito que algumas
das crianças infectadas exibiam sintomas
semelhantes aos da malária.
"Parece que está malária e o teste rápido dá
positivo, mas, além da malária, algumas [crianças]
sofrem de uma doença sobre a qual não sabemos
nada que causa anemia", disse Basake. O
ministério da saúde de Kwilu ainda não começou a
estudar a origem da doença e a desenvolver
contramedidas, disse o ministro.
Alain Nzamba, chefe da comuna rural de Mukedi,
disse ao jornal que a doença mata uma média de
quatro crianças por dia nas aldeias de Lozo
Munene e Kinzamba. (ANI / Sputnik).

Novo surto de Covid-19 afeta 10
províncias da China
Link:
https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=r
n&id=45757&SEO=novo-surto-de-covid-19-afeta-
10-provincias-da-china
Data da notícia: 22.10.21
Fonte: Prensa latina

Pequim, 22 de out (Prensa Latina) A China
informou hoje que o atual surto de Covid-19
deixou inúmeros casos em 10 províncias e
também atinge Pequim, onde existe até um
distrito classificado como de médio risco de
contágio com o SARS-CoV -2 coronavírus.
De acordo com a Comissão Nacional de Saúde,
essa onda causou 35 infectados confirmados e
assintomáticos neste dia, sendo que entre os
territórios mais afetados estão Gansu e a Mongólia
Interior.
A primeira demarcação suspendeu todos os tipos
de atividades públicas, incluindo operações em
cinemas, instalações turísticas, locais religiosos e
jogos, cancelou aulas presenciais, limitou a
mobilidade e exortou a população a evitar viagens
desnecessárias a outras partes do país.
A Comissão mobilizou especialistas para orientar o
combate à doença em todas as regiões afetadas,
recorrendo à vacinação com doses de reforço.
Alguns epidemiologistas recomendam cautela
porque, com a queda das temperaturas, muitas
pessoas podem contrair Covid-19 e a gripe sazonal
ao mesmo tempo.
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Escolas infantis de Chapecó 
registram surto da síndrome pé-
mão-boca
Link:
https://www.canalideal.com.br/noticia/escolas-
infantis-de-chapeco-registram-surto-da-
sindrome-pe-mao-boca
Data da notícia: 22.10.21
Fonte: Canal Ideal

A secretaria de educação de Chapecó enviou na
última quarta-feira (20), um alerta para todas as
escolas municipais sobre um surto de síndrome
mão-pé-boca em pelo menos cinco escolas de
educação infantil da cidade, sendo que 24 casos
foram registrados na última semana.
A síndrome é uma doença viral que atinge crianças
menores de cinco anos mas pode aparecer em
qualquer idade. Apresenta lesões na boca, mãos,
pés, e região glútea podendo surgiu em outros
locais pelo corpo. Pode apresentar febre, vômitos
e diarreia. A transmissão se dá pela via fecal/oral,
por meio do contato direto entre as pessoas ou
com as fezes, saliva e outras secreções, ou então
por meio de alimentos e de objetos
contaminados.
Mesmo depois de recuperada, a pessoa pode
transmitir o vírus pelas fezes durante
aproximadamente quatro semanas. O período de
incubação oscila entre um a sete dias. Todas as
crianças que apresentaram os sintomas foram
afastadas e as escolas foram orientadas a realizar
a higienização dos locais e orientação sobre os
cuidados foram repassadas para os pais dos
alunos.

Mâncio Lima(AC) está com surto 
do tipo mais agressivo da malária
Link: https://ac24horas.com/2021/10/21/mancio-
lima-esta-com-surto-do-tipo-mais-agressivo-da-
malaria/
Data da notícia: 21.10.21
Fonte: AC 24 horas

A prefeitura de Mâncio Lima emitiu Nota
alertando os moradores para um surto de casos de
malária falciparum nas localidades Tonico, Vinte e
Batoque. As autoridades avisam que em caso de
sintomas, as pessoas procurem as unidades de
saúde para diagnóstico e tratamento gratuito.
Segundo o coordenador setor de Endemias da
secretaria Municipal de Saúde, Francisco Melo, de
janeiro até setembro deste ano, o registro médio
mensal foi de 10 casos deste tipo de malária no
município, porém em outubro, até esta quarta, 20,
haviam 65 casos já diagnosticados deste tipo
especifico.
Melo cita que várias medidas estão sendo
tomadas para conter o surto, como busca ativa de
pessoas nestes locais para a realização do teste
rápido, borrifação intradomiciliar, que é uma
técnica de controle vetorial; Instalação e reposição
de mosquiteiros impregnados nestas localidades,
além de ações de educação em saúde.
” Quanto mais cedo identificamos casos, mais
rápido cortamos o ciclo de transmissão. É
importante salientar a importância dos moradores
e pacientes buscarem o diagnóstico. A malária só
existe porque existem pessoas infectadas como
fonte de infecção. Muitas vezes as pessoas não
sentem sintomas, ou acham que é dengue, ou
COVID, e demoram a buscar diagnóstico para
malária. Nesse tempo, acabam infectando muitos
mosquitos, que então infectam novas pessoas”,
destaca.
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Araçoiaba realiza mutirão para
aplicação da segunda doses da
vacina contra covid-19
Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vid
aurbana/2021/10/aracoiaba-realiza-mutirao-para-
aplicacao-da-segunda-doses-da-vacina-co.html
Data da notícia: 22.10.21
Fonte: Diário de Pernambuco

A prefeitura de Araçoiaba, por meio da Secretaria
de Saúde, está promovendo um mutirão, nesta
sexta-feira (22), para realizar a aplicação da vacina
contra a covid-19. Os munícipes que estão com
essa pendência de vacinação podem comparecer
até as 16h de hoje na quadra da escola Paulo
Pessoa Guerra, localizada no centro da cidade.
Sem precisar de agendamento, para tomar a
vacina é necessário levar cartão de vacinação
provando a primeira dose, um documento com
foto e comprovante de residência em Araçoiaba.
Assim, a gestão municipal promove a ação com o
objetivo de atrair aquelas pessoas que estão com
essa segunda dose pendente.
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