
Recife, 22 de setembro de 2021

Recife, 31 de agosto de 2021
Recife, 22 setembro de 2021



Recife, 22 de setembro de 2021

Notícias internacionais

Vírus da dengue: uma pessoa
infectada na região de Paris, por
que este caso é levado muito a
sério
Link: https://www.sudouest.fr/sante/dengue-une-
personne-infectee-en-region-parisienne-pourquoi-ce-
cas-est-pris-tres-au-serieux-6099948.php
Data da notícia: 22.09.21
Fonte: Sudouest.fr

A pessoa não contraiu uma forma grave de
dengue, mas toda a cidade de Alfortville está em
alerta para evitar uma possível disseminação da
doença. Na cidade de Alfortville (Val-de-Marne),
foi detectado um caso de dengue. A ARS (agência
regional de saúde) de Île-de-France reagiu
imediatamente organizando uma grande operação
de controle de mosquitos na terça-feira, 21 de
setembro, entre 3h e 6h A operação consiste em
borrifar as ruas com um inseticida, o mesmo
presente nos repelentes de mosquitos da tomada.
Segundo Éric Véchard, director da delegação Val-
de-Marne da ARS, “a pessoa foi picada por um
mosquito durante uma estada em África. De volta
à França, ela foi ao médico para reclamar de

sintomas semelhantes aos da gripe”.

A febre suína africana atinge
Tripura (India) com 28.000 porcos
mortos em 11 distritos desde
março
Link:
https://www.india.com/news/india/african-
swine-fever-grips-tripura-as-28000-pigs-dead-in-
11-districts-since-march-4974285/
Fonte: India.com

Agartala : Em meio à violenta pandemia de
coronavírus que atingiu o condado, Tripura agora
testemunha uma doença mortal - a peste suína
africana (FSA), onde um grande número de porcos
morreu em uma fazenda do governo em
Kanchanpur, como disseram as autoridades na
quarta-feira .
Mais de 28.000 porcos morreram em 11 distritos
de Mizoram desde março devido ao surto de
ASF. O especialista em doenças animais Mrinal
Dutta disse à IANS que o surto de FAS em esferas
limitadas havia sido relatado no início deste ano na
maioria dos estados do Nordeste, incluindo Assam
e Meghalaya, além dos países vizinhos Mianmar e
Butão. Mizoram faz fronteira com Tripura, Assam
e Manipur.

Costa Rica e Nicarágua
identificam 15 pessoas positivas
para malária
Link: http://www.elpais.cr/2021/09/21/costa-
rica-y-nicaragua-identifican-15-personas-
positivas-por-malaria/
Data da notícia: 21.09.21
Fonte: Elpaís.cr
Funcionários dos Ministérios da Saúde da Costa
Rica e da Nicarágua e do Fundo de Previdência
Social da Costa Rica (CCSS) identificaram 15
pessoas positivas para malária no cordão de
fronteira, informou hoje uma fonte oficial.
Melvin Anchía, da rede integrada de prestação de

serviços de saúde na região de Tica, em Huetar
Norte, especificou que encontraram esses
pacientes com malária - oito costarriquenhos e
sete nicaraguenses.
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Um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa), na terça-feira, aponta que o total de
casos de dengue no Paraná chegou a 133 no
período epidemiológico.
No período analisado, o estado não registrou
nenhuma morte pela doença.
Na comparação com os dados do boletim da
semana anterior houve aumento de 56 casos.
O relatório aponta ainda que há 1.476 casos em
investigação. O estado possui 3.356 notificações
para a doença, em 180 cidades. Houve aumento
de 704 notificações.
O número de casos em investigação passou de
1.374, na semana anterior, para 1.476 nesta
semana.
Conforme informado pela Sesa, do total de casos
confirmados no Paraná, 83 são casos autóctones –
quando as pessoas contraem a doença na cidade
onde moram.
Ainda de acordo com o relatório, no período, o
estado não registrou nenhum caso de
Chikungunya ou Zika vírus.

AM tem 78 casos suspeitos de
'doença da urina preta' e já
registra pior surto da história
Link:
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/09
/21/am-tem-78-casos-suspeitos-de-doenca-da-urina-
preta-e-ja-registra-pior-surto-da-historia.ghtml
Data da notícia: 21.09.21
Fonte: G1 AM

O Amazonas possui 78 casos suspeitos de
rabdomiólise, síndrome associada à "doença da
urina preta", e já registra o pior surto da história.
No primeiro surto, em 2008, foram 27 casos e no
segundo, em 2015, 74 casos.
O cenário da rabdomiólise no Amazonas foi
atualizado nesta terça-feira (21), pela Fundação de
Vigilância em Saúde (FVS-AM). Os casos
começaram a aparecer em 21 de agosto.
Do total de casos registrados neste ano, 63 (81%)
estão em investigação epidemiológica e 15 (19%)
foram descartados.

DF registra 12,1 mil casos de
dengue em 2021; cinco regiões
somam maioria dos infectados
Link: https://g1.globo.com/df/distrito-
federal/noticia/2021/09/22/df-registra-121-mil-casos-
de-dengue-em-2021-cinco-regioes-somam-maioria-
dos-infectados.ghtml
Data da notícia: 22.09.21
Fonte: G1 DF

O Distrito Federal registrou 12.188 casos
de dengue neste ano, e dez mortes pela doença. O
balanço da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) é
referente ao período entre 3 de janeiro a 16 de
setembro, e foi divulgado nesta terça-feira (21).
O número representa uma redução de 72,7% em
relação ao mesmo período do ano passado,
quando houve 44.570 infectados. Os óbitos
também caíram, 76% – em 2020, houve 43
vítimas.

Com 56 novas confirmações,
Paraná chega a 133 casos de
dengue, diz Sesa
Link:
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/09/22/
com-56-novas-confirmacoes-parana-chega-a-133-
casos-de-dengue-diz-sesa.ghtml
Data da notícia: 22.09.21
Fonte: G1 PR
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Secretaria Estadual de Saúde
alerta para possível
subnotificação de casos de
suicídio em Pernambuco
Link:
https://www.cbnrecife.com/artigo/secretaria-
estadual-de-saude-alerta-para-possivel-
subnotificacao-de-casos-de-suicidio-em-
pernambuco
Data da notícia: 21.09.21
Fonte: CBN

Nos números revelam que em 2020 foram 372
óbitos por suicídio, já no ano de 2019, o Estado
notificou 467 mortes por esta causa. Sobre as
tentativas de suicídio, foram 2.550 no ano de 2020
e 2.956 no ano retrasado.
Uma diminuição de 20% nos registros de óbitos
por suicídio se comparado com o ano de 2019 em
Pernambuco está registrada segundo a Secretaria
de Saúde do Estado. Sobre as tentativas de
suicídio, foram 2.550 no ano de 2020 e 2.956 no
ano retrasado.
O consultor técnico da Gerência de Atenção à
Saúde Mental da SES, o psiquiatra Gustavo Arribas,
disse que a redução é motivada porque na
pandemia da covid-19 as pessoas não buscaram os
serviços e houve ainda uma falha no sistema do
Ministério da Saúde que impossibilitou o registro
dos casos por parte dos profissionais no primeiro
semestre de 2020. Arribas disse ainda que o
isolamento social causado pela pandemia
aumentou o uso de substâncias psicotrópicas, o
que leva a mais violências auto e hetero
provocadas.

Secretaria de Saúde de
Pernambuco autoriza municípios
a vacinar com Pfizer quem tomou
AstraZeneca na 1ª dose
Link: https://www.cbnrecife.com/artigo/secretaria-
de-saude-de-pernambuco-autoriza-municipios-a-
vacinar-com-pfizer-quem-tomou-astrazeneca-na-1-
dose
Data da notícia: 22.09.21
Fonte: CBN

A ausência de estoques da vacina Astrazeneca,
devido ao atraso na fabricação do imunizante por
parte da Fiocruz, fez com que o governo de
Pernambuco autorizasse as prefeituras utilizarem
a vacina da Pfizer em pessoas que receberam
Astrazeneca na primeira dose, passados 90 dias da

aplicação.

De acordo com a secretaria estadual de saúde, a
mescla de vacinas é segura e eficaz, e induz sim a
produção de anticorpos. A medida também foi
tomada com base na previsão de recebimento de
novas remessas.
A nota técnica que autoriza os municípios a
realizarem o esquema de combinação prevê o uso
da Pfizer só em casos em que já venceram os 90
dias de intervalo entre primeira e segunda dose da
Astrazeneca. Entre 60 e 90 dias, a orientação da
secretaria é aguardar um pouco mais pelo
recebimento.
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