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Notícias internacionais

Malária detectada entre venezuelanos
que penetraram no noroeste da
Guiana
Link:  https://www.swissinfo.ch/spa/guyana-
venezuela_detectan-malaria-entre-venezolanos-que-
penetraron-por-el-noroeste-de-guyana/47135140
Data da notícia: 23.11.2021
Fonte: Swissinfo.ch

Os venezuelanos que entraram na Guiana pela
cidade de Puerto Kaituma, no noroeste do
território sul-americano, foram diagnosticados
com a doença da malária, confirmou nesta terça-
feira o ministro da Saúde daquele país, Frank
Anthony.
O Ministro da Saúde fez parte da equipe de
autoridades que compareceram ao local para
avaliar em primeira mão as necessidades dos
cidadãos que chegam do país bolivariano.
Anthony havia indicado em entrevista coletiva na
segunda-feira que os venezuelanos têm garantia
de saúde, depois que a mídia da Guiana noticiou a
entrada de pessoas pela cidade de Port Kaituma,
no noroeste do país sul-americano.
O Executivo da Guiana anunciou que cerca de 200
pessoas, parte de 25 famílias venezuelanas, se
estabeleceram na cidade de Anabisi, região
próxima a Porto Kaituma.
O ministro disse que para além da malária, foram
detectadas entre os imigrantes várias outras
doenças como infecções do aparelho respiratório,
conjuntivite e diarreia.
Anthony observou que muitas dessas doenças
foram causadas pelo acesso limitado a água
potável.

Febre amarela mata um, cinco
hospitalizados na região de Bono
Link: 
https://www.modernghana.com/news/1119732/yellow-
fever-kills-one-five-hospitalised-in-bono.html

Data da notícia: 24.11.2021
Fonte: Modern Ghana

A região de Bono registrou casos confirmados de febre
amarela em três distritos, com uma morte, disse o Dr.
Prince Quarshie, vice-diretor de Saúde Pública da
Direção Regional do Serviço de Saúde de Gana (GHS).
Três dos casos foram notificados no município de
Wenchi, bem como um nos distritos de Tain e Banda da
região, disse ele.
Em uma entrevista com a Gana News Agency (GNA) em
Sunyani, o Dr. Quarshie disse que dois dos casos,
incluindo; os mortos, um nômade Fulani, foram
encaminhados de Tinga, no distrito de Bole, na região
de Savannah, para o hospital governamental de Wenchi.
Ele explicou que a Diretoria começou a vacinar para
proteger as autoridades de saúde no Hospital do
Governo de Wenchi, dizendo que já fazia mais de 10
anos que a vacinação contra a febre amarela era
realizada no município de Wenchi.
O Dr. Quarshie explicou que a Diretoria intensificou a
vigilância, a sensibilização e a conscientização do
público e apelou especialmente à população dos cinco
distritos para que se apresentassem nas unidades de
saúde mais próximas sempre que sentissem dores de
cabeça anormais, dores no corpo em geral e fraquezas.
Ele apelou a uma colaboração eficaz entre os
funcionários de saúde e as principais partes
interessadas, incluindo Assembleias Distritais,
autoridades tradicionais e líderes de opinião nas
comunidades locais para facilitar a detecção precoce de
casos e prevenir um surto.
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Prefeitura de Viçosa investiga possível 
surto de diarreia em escola municipal
Link:  https://g1.globo.com/mg/zona-da-
mata/noticia/2021/11/23/prefeitura-de-vicosa-investiga-
possivel-surto-de-diarreia-em-escola-municipal.ghtml
Data da notícia: 23.11.2021
Fonte: G1

A Prefeitura de Viçosa emitiu um comunicado na noite
desta terça-feira (23) a respeito de um possível surto de
diarreia em alunos e servidores da Escola Municipal
Almiro Paraíso.
O g1 entrou em contato com a assessoria para saber
quantos casos foram registrados e se as aulas na
instituição foram suspensas, mas até a última
atualização desta matéria não houve retorno.
Nesta terça foram colhidas amostras de água pela
equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Elas serão
encaminhadas para a Superintendência Regional de
Saúde (SRS) de Ponte Nova.
"Saliente a secretaria que a água que abastece a escola
é de poço artesiano e, como medida emergencial, a
diretoria da escola foi orientada a não a utilizar para
consumo humano, além de outras orientações
promovidas pelas equipes da Secretaria Municipal de
Saúde, que acompanhará o caso até a fase final", citou
a nota.
A Prefeitura ressaltou ainda que será oferecido
atendimento médico aos estudantes e profissionais e
que será realizada uma investigação epidemiológica,
através de exames parasitológicos e, ainda, de detecção
da Covid-19. As amostras serão enviadas para a
Fundação Ezequiel Dias (Funed) para diagnóstico.

Notícias nacionais
Surto de Influenza no Rio: sintomas
podem ser confundidos com a covid-19
Link:  https://exame.com/brasil/surto-de-
influenza-no-rio-sintomas-podem-ser-
confundidos-com-a-covid-19/
Data da notícia: 12.11.2021
Fonte: Exame.

Com sintomas parecidos com a Covid-19,
a Influenza é um vírus respiratório que possui uma
transmissão parecida com o coronavírus. Na
última semana, o Rio convive com um aumento
repentino de casos de Influenza A na cidade e,
segundo a secretaria municipal de Saúde, a cidade
vive um surto da doença. Por isso, reforça que a
vacina da gripe continua disponível para toda a
população nas Clínicas da Família e nos postos de
saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, de 8h
às 17h.
O imunizante está sendo ofertado para todos
(exceto para crianças com menos de seis meses de
idade) e pode ser aplicado no mesmo dia da
vacinação contra a Covid-19. Durante a campanha
de vacinação contra o coronavírus, entretanto, a
secretaria havia determinado um intervalo de
duas semanas entre os dois imunizantes.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel
Soranz, a cobertura vacinal do grupo alvo da
campanha de vacinação da gripe foi de apenas
57% da população. Apesar do encerramento oficial
da campanha em agosto, enquanto houver
imunizantes, será possível se vacinar contra a
Influenza na rede pública.
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Surto de lesões na pele que causam
coceira: Paulista é terceira cidade do
Grande Recife a notificar casos
Link: 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2
021/11/22/surto-de-lesoes-na-pele-que-causam-
coceira-paulista-e-terceira-cidade-do-grande-
recife-a-notificar-casos.ghtml
Data da notícia: 22.11.2021
Fonte: G1 PE

O município de Paulista é o terceiro da Região
Metropolitana do Recife a registrar casos de
pessoas com lesões na pele que provocam coceira,
com três notificações. Até então, esse problema
havia sido notificado no Recife, com 117 casos, e
em Camaragibe, com 62 ocorrências. As
prefeituras investigam essas ocorrências, que
chegam a 182 nas três cidades (veja vídeo acima).
Em 19 de novembro, o governo do estado emitiu
uma nota técnica, recomendando a notificação
emergencial de casos suspeitos. A prefeitura do
Recife expediu um alerta epidemiológico, em 17
de novembro.
Desde então, trata o casos como surto de lesões
cutâneas. De acordo com a prefeitura, , essa
denominação foi adotada "por causa do número
de registros em série, em um determinado espaço
de tempo".
Nesta segunda (22), a prefeitura de Paulista
confirmou que registrou três casos na cidade.
Todos eles são de homens, sendo um adolescente
de 17 anos e dois adultos de 26 anos, que foram
atendidos na Prontoclínica Torres Galvão.
Eles apresentaram sintomas na primeira quinzena
de novembro. Os pacientes não apresentaram
outros sinais além das lesões na pele e da coceira,
de acordo com a gestão municipal.

Notícias locais
Sobe para 134 número de casos
registrados de lesões na pele que
provocam coceira no Recife; surto
atinge 19 bairros
Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/20
21/11/24/sobe-para-134-numero-de-casos-
registrados-de-lesoes-na-pele-que-provocam-
coceira-no-recife-surto-atinge-19-bairros.ghtml
Data da notícia: 24.11.2021
Fonte: G1 PE

O Recife confirmou, na manhã desta quarta-feira
(24), mais 17 casos de lesões na pele que provocam
coceira. Com esse acréscimo, subiu de 117 para 134
o número de moradores com sintomas na capital
pernambucana. O número de bairros com registro
desse surto, que tem causa desconhecida, também
aumentou, de 16 para 19.
Além do Recife, as cidades
de Camaragibe e Paulista, na Região Metropolitana,
também registraram casos. Até a terça-feira (23),
os municípios tinham 62 ocorrências e seis
registros, respectivamente.
Até a última atualização desta reportagem, as duas
prefeituras informaram que não houve acréscimo
nesses números. Com isso, subiu para 202 o total de
casos notificados em Pernambuco.
De acordo com a prefeitura do Recife, o surto
atinge 19 bairros na capital pernambucana. Dois
Irmãos e Guabiraba concentram mais de 80% dos
registros na cidade.
Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Recife
(Sesau) afirmou que mantém contato com a
Secretaria Estadual de Saúde (SES) e com o Instituto
Aggeu Magalhães (Fiocruz Pernambuco), além de
ter uma parceria com médicos epidemiologista e
infectologista, com "o objetivo de obter conclusões
sobre os casos".
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