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Notícias internacionais

Zimbábue relata mais de 200 casos de
antraz em 2021
Link: http://outbreaknewstoday.com/zimbabwe-
reports-more-than-200-anthrax-cases-in-2021/
Data da notícia: 15.12.2021
Fonte: Outbreak News Today

Desde o início do ano até 7 de novembro, as
autoridades de saúde no Zimbábue relataram
212 casos de antraz em humanos. Nenhuma
morte foi relatada. Os casos mais recentes
foram relatados no início de novembro – nove.
O surto de antraz começou em setembro de
2019. Desde o início do surto, foram
notificados 979 casos, incluindo três mortes.

Covid: Reino Unido tem primeira morte
por ômicron
Link:
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
59641504
Data da notícia: 13.12.2021
Fonte: BBC News

Pelo menos uma pessoa no Reino Unido morreu
em decorrência da variante Ômicron do
coronavírus, disse o primeiro-ministro do país,
Boris Johnson.
Johnson disse que a nova variante também estava
causando internações hospitalares e que a "melhor
coisa" que as pessoas podiam fazer era receber
uma dose de reforço.
Visitando uma clínica de vacinação em Londres, o
premiê pediu que as pessoas deveriam deixar de
lado a ideia de que a Ômicron era uma variante
mais branda.

Primeiros casos confirmados de doença de
Lyme contraída de carrapatos em Nebraska
(EUA)
Link: https://fox42kptm.com/news/local/first-concrete-
cases-of-lyme-disease-contracted-from-ticks-in-nebraska
Data da notícia: 10.12.2021
Fonte: FOX42

Nebraska nunca teve um caso de doença de Lyme
contraído dentro do estado - até agora.
Funcionários do Departamento de Saúde e Serviços
Humanos de Nebraska dizem que dois casos da
doença de Lyme foram recentemente confirmados
no condado de Thurston.
Ambas as pessoas contraíram a doença de Lyme na
mesma época e perto do mesmo lugar.
Isso enviou pesquisadores de vários departamentos
de saúde à área para uma investigação ambiental
completa.
Eles coletaram carrapatos de pernas pretas em
áreas onde acham que as duas pessoas foram
expostas.
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O vírus influenza A H3N2, o mesmo associado à
epidemia de gripe Rio de Janeiro, está circulando na
cidade de São Paulo e já provoca aumento de
atendimentos nos prontos-socorros e internações
em hospitais públicos e privados.
Segundo a infectologista Nancy Bellei, professora da
Unifesp e coordenadora da testagem do Hospital
São Paulo, entre segunda (13) e terça (14), já são
nove pessoas hospitalizadas com o H3N2. Em uma
semana, são 19 casos de internações. Ano passado,
de março a junho, período de pico da gripe, foram
12 casos.
"Nós estamos numa epidemia de H3N2, não tenho
dúvidas disso. No consultório, estou atendendo
vários casos, minha filha teve, vários amigos dela
tiveram", afirma a médica.

Brasil tem 14 casos confirmados de
Covid-19 causados pela variante
Ômicron
Link: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-
casos-confirmados-de-covid-19-causados-pela-variante-
omicron/
Data da notícia: 15.12.2021
Fonte: CNN Brasil

O Brasil registrou 14 casos confirmados de Covid-19
causados pela variante Ômicron do novo
coronavírus até a noite desta terça-feira (14). Os
dados são de um levantamento realizado pela CNN,
com informações das secretarias estaduais de
Saúde de todo o país.
O estado de São Paulo registrou seis casos da
variante Ômicron. Já o Distrito Federal confirmou
duas infecções pela linhagem. No Rio Grande do Sul
foram quatro contaminações pela Ômicron. Goiás
registrou outros dois casos da cepa, na cidade de
Aparecida de Goiânia.

Santa Catarina tem mais de 130 casos
de febre amarela em macacos e 8 em
humanos
Link: https://midiamax.uol.com.br/brasil/2021/santa-
catarina-tem-mais-de-130-casos-de-febre-amarela-em-
macacos-e-8-em-humanos
Data da notícia: 11.12.2021
Fonte: Midiamax

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) de
Santa Catarina confirmou a morte de um macaco
em decorrência do vírus da febre amarela em
Pedras Grandes, no Sul. Com isso, o Estado soma
625 casos notificados em 2021. Do total, 137
foram confirmados com febre amarela. Em relação
aos casos humanos, houve o registro de oito casos
da doença, com três óbitos. Nenhum dos
moradores tinha o registro de vacina contra a
doença, informou a Dive.

Surto de gripe chega a São Paulo com
vírus que escapa da vacina
Link:https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude
/2021/12/surto-de-gripe-chega-a-sao-paulo-com-
virus-que-escapa-da-vacina.shtml
Data da notícia: 14.12.2021
Fonte: Folha de S.Paulo
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Itamaracá passa a exigir 'passaporte da

vacina' contra Covid-19 para acesso a

órgãos públicos municipais
Link:
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/1
2/14/itamaraca-passa-a-exigir-passaporte-da-vacina-
contra-covid-19-para-acesso-a-orgaos-publicos.ghtml
Data da notícia: 14.12.2021
Fonte: G1 PE

A prefeitura de Itamaracá, na Região
Metropolitana do Recife, começou, nesta terça-
feira (14), a exigir comprovante da vacina contra a
Covid-19 para acesso aos edifícios públicos do
município. A medida foi determinada por um
decreto do dia 6 de dezembro.
Segundo o decreto 050/2021, a obrigatoriedade
da apresentação do passaporte da vacina, como é
chamado o comprovante da aplicação das doses, é
necessária para o acesso e permanência em todos
os órgãos e repartições públicas do município.
A comprovação pode ser feita através do cartão
físico. A prefeitura informou que os moradores
podem ter acesso à segunda via do cartão físico
em qualquer posto de saúde do município.

Pernambuco começa a vacinar em casa em

cidades com baixa cobertura de

imunização
Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco-
comeca-a-vacinar-em-casa-em-cidades-com-baixa-
cobertura-de/209325/
Data da notícia: 15.12.2021
Fonte: Folha PE

Começa nesta quarta-feira (15) o programa Vacina
Mais Pernambuco, iniciativa lançada pelo Governo
do Estado para reforçar a cobertura vacinal em
cidades com índices críticos.
Os moradores das cidades visitadas pelo projeto
poderão ser imunizados em suas casas. Para essa
busca ativa, serão usadas vans e caminhonetes,
segundo o governo.
Equipes de vacinação visitarão neste primeiro dia
Água Preta e São Benedito do Sul, ambas na Mata
Sul do Estado. Os profissionais estarão nos dois
municípios até o próximo domingo (19).
Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)
indicam que, até o último sábado (11), a cidade de
Água Preta tinha 89,2% da população elegível com
a primeira dose e 51,9% com o esquema vacinal
completo.
Já em São Benedito do Sul, também até o sábado,
59,1% da população havia recebido a primeira
dose e apenas 45,1% a segunda.
Os índices estão longe da meta a que se propõe o
Vacina Mais PE. De acordo com o governo, o
objetivo é atingir a marca de 90% de cobertura
vacinal completa, com a segunda dose, além de
60% da dose de reforço.
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