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Notícias internacionais

Variante ômicron já é registrada em
cinco continentes
Link: https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2021/11/29/variante-omicron-ja-e-
registrada-em-cinco-continentes.ghtml
Data da notícia: 29.11.2021
Fonte: Jornal Nacional

Nesta segunda-feira (29), Canadá, Espanha,
Suécia e Escócia confirmaram casos da nova
variante do coronavírus. O Japão se juntou a
Israel ao proibir a entrada de estrangeiros de
qualquer parte do mundo. A presença da variante
ômicron já foi registrada em cinco continentes.
As autoridades de Milão voltaram a exigir
máscaras na cidade também ao ar livre. Foi ali
que desembarcou o primeiro infectado pela
variante ômicron na Itália, vindo de Moçambique.
O italiano havia tomado as duas doses da vacina,
mas passou o vírus para a mulher, dois filhos, mãe
e sogra, todos em quarentena, e com sintomas
leves.
Toda a Itália deve voltar a exigir o uso de
máscaras em ambientes externos a partir da
próxima semana. No país será implementado
também o supercertificado de vacina, com novas
restrições aos não vacinados, que não poderão
entrar praticamente em lugar nenhum.
Mais países também passaram a adotar restrições
de viagens. A Austrália, com dois casos, vai adiar a
reabertura de sua fronteira internacional em duas
semanas.

Nunavut declara surto de
tuberculose em Pangnirtung -
Canadá
Link: https://www.theglobeandmail.com/canada/article-
nunavut-declares-tuberculosis-outbreak-in-pangnirtung-2/
Data da notícia: 25.11.2021
Fonte: The Globe and Mail

O chefe de saúde pública de Nunavut declarou
um surto de tuberculose em uma comunidade da
Ilha de Baffin.
O Dr. Michael Patterson diz que recentemente
houve um aumento nos casos em Pangnirtung,
onde vivem cerca de 1.500 pessoas.
Patterson diz que um surto é declarado quando
os profissionais de saúde não conseguem mais
encontrar ligações entre os casos ativos.
Ele diz que as pessoas que foram expostas à
tuberculose ou que apresentam sintomas,
incluindo tosse persistente, perda de apetite ou
febre, devem ir a um centro de saúde
imediatamente.
Historicamente, Nunavut teve a maior taxa de
tuberculose do país, e todas as comunidades do
território rastreiam a doença.
O governo liberal prometeu eliminar a
tuberculose em Nunavut até 2030.
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Surto de influenza gera aumento da
demanda de até 200% em UPAs do
RJ, diz secretário
Link: https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2021/11/30/surto-de-influenza-gera-
aumento-da-demanda-em-upas-do-rj.ghtml
Data da notícia: 30.11.2021
Fonte: G1 Rio de Janeiro

O surto de influenza no Rio de Janeiro gerou um
aumento de até 200% na procura pelas Unidades
de Pronto Atendimento da Secretaria Estadual de
Saúde, segundo o secretário Alexandre Chieppe.
Ele destacou que, em alguns casos, a lotação de
unidades não foi causada pela falta de
profissionais, mas por um aumento da demanda
da população.
“O que a gente está vendo na maioria das UPAs
estaduais é um aumento de demanda que chega
a 200%. Alguns locais estão chegando a fazer 800
atendimentos por dia”, destacou o secretário.
Em entrevista ao Bom Dia Rio na manhã desta terça-
feira (30), Alexandre Chieppe afirmou que a
secretaria está monitorando a situação nas UPAs e
que, em alguns casos, a espera dos pacientes chegou
a seis horas, o que obrigou a solicitação de equipes
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) para reforçar o efetivo de profissionais de
saúde. Pacientes reclamaram de longas filas em UPAs
em vários pontos da Zona Sul da cidade.
O secretário destacou que recomenda que a
população não se automedique e que procure
atendimento. E ressaltou que a maioria dos casos é
leve.

Primeiro caso de síndrome do
hantavírus no distrito de Taoyuan –
Taiwan, pede a implementação de 3
medidas para prevenir ratos
Link: https://www.newsdirectory3.com/taoyuan-districts-
first-case-of-hantavirus-syndrome-calls-for-the-
implementation-of-3-measures-to-prevent-rats-taiwan-
good-news-taiwanhot/
Data da notícia: 28.11.2021
Fonte: News Directory 3

De acordo com dados do Departamento de
Controle de Doenças do Ministério da Saúde e
Bem-Estar, houve 9 casos de síndrome do
hantavírus em todo o país em (110) ano. Entre
eles, a cidade de Taoyuan viu pela primeira vez
um caso de síndrome do hantavírus em 26 de
novembro. O caso era um homem de 51 anos no
distrito de Taoyuan. No final de outubro, ele foi
picado por roedores em sua residência. Desde 5
de novembro, ele desenvolveu dores musculares,
náuseas, vômitos, dor de cabeça, febre, dor
orbitária posterior, diarreia, etc., e foi ao hospital
para tratamento em 7 de novembro porque os
sintomas não melhoraram. Após o segundo
exame, a doença foi diagnosticada pelo
Departamento de Controle de Doenças no dia 26
de novembro. O caso teve alta do hospital e
voltou para casa para se recuperar. Não há dúvida
de que os familiares que moram com ele parecem
ser sintomáticos.
De acordo com o Departamento de Saúde, a
síndrome do hantavírus é uma doença zoonótica,
com probabilidade muito baixa de transmissão
entre humanos.
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Fiocruz: casos de vírus sincicial
respiratório em crianças aumentam
Link: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-
11/fiocruz-casos-de-virus-sincicial-respiratorio-em-
criancas-aumentam
Data da notícia: 25.11.2021
Fonte: Jornal Midiamix

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) apontam que continua a crescer a
incidência de viroses causadas por vírus sincicial
respiratório em crianças de 0 a 9 anos. A
informação foi divulgada hoje (25) no boletim
InfoGripe, que monitora os casos de síndrome
respiratória aguda grave (SRAG) no país e avalia
nesta edição dados da Semana Epidemiológica
(SE) 46, de 14 a 20 de novembro.
Segundo o boletim, os casos de SRAG mantêm
um cenário de estabilidade na maioria das faixas
etárias, mas, entre as crianças, infecções por
vírus sincicial respiratório têm causado um
aumento significativo de casos. Já na faixa de
jovens adultos de 20 a 29 anos, foi observado
aumento de resultados positivos para o novo
coronavírus, dizem os pesquisadores.
Para o coordenador do estudo, Marcelo Gomes,
esse quadro reforça a importância de revisar os
protocolos de prevenção no ambiente escolar,
como avaliação da capacidade de ventilação e
circulação de ar nas salas de aula, assim como a
distribuição e o uso consciente de máscaras
adequadas (PFF2). Sobre o surto recente de
casos influenza na cidade do Rio de Janeiro, o
pesquisador explicou que somente ao longo das
demais semanas será possível ter uma análise
mais conclusiva.

Médicos dizem ainda não ter
encontrado fatores que possam
ligar uso de ivermectina a surto de
lesões na pele que causam coceira
Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/11/
29/medicos-dizem-ainda-nao-ter-encontrado-fatores-
que-possam-ligar-uso-de-ivermectina-a-surto-de-lesoes-
na-pele-que-causam-coceira.ghtml
Data da notícia: 24.11.2021
Fonte: G1 Pernambuco

As causas do surto de lesões na pele que causam
coceira ainda não foram identificadas. Dois
médicos que acompanham os casos no Recife
afirmaram, nesta segunda-feira (29), que ainda
não encontraram fatores que levem à correlação
entre o uso de ivermectina e notificações de
pessoas com sintomas na capital.
A hipótese foi levantada por pesquisadores da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que
estudam a possibilidade de o uso indiscriminado
do medicamento estar relacionado a um
aumento de casos de escabiose, mais conhecida
como sarna humana. A sarna é uma das
hipóteses investigadas, bem como alergias e
fatores ambientais.
Uma equipe dermatologistas passou a reforçar as
investigações na capital. Entre eles, está a
médica do Hospital das Clínicas e vice-presidente
da Sociedade Brasileira de Dermatologia regional
Pernambuco, Cláudia Ferraz. Ela esteve com a
equipe da prefeitura na comunidade do Sítio dos
Macacos, na Guabiraba.

Notícias  locais
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Recife vacina população contra
Covid-19 em shoppings sem
precisar agendar; veja locais e
horários
Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/11
/29/recife-vacina-contra-covid-19-em-shoppings-sem-
precisar-agendar-veja-locais-e-horarios.ghtml
Data da notícia: 29.11.2021
Fonte: G1 Pernambuco

A vacinação contra a Covid-19 no Recife passa a
ser realizada em shoppings, sem necessidade de
agendamento. Também sem precisar agendar, a
prefeitura aplica, nesta segunda-feira (29),
doses do imunizante em uma comunidade e faz
testes gratuitos em outras duas enquanto os
carros da vacina percorrem três localidades.
Os novos pontos de imunização contra a Covid-
19 começam a funcionar nesta segunda-feira
(29) no Shopping Tacaruna, em Santo Amaro, no
térreo, próximo à Livraria Leitura; e RioMar, no
Pina, no piso L2, próximo à loja Tok&Stok.
Na terça-feira (30), tem início o funcionamento
de pontos de vacinação contra a Covid-19 no
Shopping Boa Vista, no bairro de mesmo nome,
no térreo do centro de compras; e no Shopping
Recife, em Boa Viagem, no piso superior,
próximo ao cinema.
Nesses quatro shoppings, a imunização contra a
Covid-19 ocorre de segunda a sábado, das 10h
às 20h, e aos domingos, das 12h às 20h. “As
ações devem se estender até o fim de
dezembro”, afirmou a prefeitura do Recife, por
meio de nota.

Atualmente, o Recife vacina adolescentes a
partir de 12 anos e aplica dose de reforço em
pessoas com mais de 18 anos, profissionais de
saúde e pessoas com baixa imunidade. O
agendamento para os pontos de drive-thru e
salas de vacinação segue normalmente (veja
mais abaixo).
Para ser vacinado na capital pernambucana, é
necessário apresentar um comprovante de
residência em seu nome, além de um
documento oficial com foto. Para aqueles que
forem receber a segunda dose ou a dose de
reforço, também é preciso levar o cartão de
vacinação ou o certificado de vacina, disponível
no Conecta Recife.
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