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Notícias internacionais

Surto de sarampo e rubéola
afetou mais de 33 crianças em
Itezhi-Tezhi - Zâmbia
Link: https://diggers.news/local/2021/09/22/measles-
rubella-outbreak-affected-over-33-children-in-itezhi-
tezhi-masebo/
Data da notícia: 22.09.21
Fonte: News Diggers

A ministra da SAÚDE, Sylvia Masebo, disse que o
recente surto de sarampo e rubéola em Itezhi-
Tezhi afetou mais de 33 crianças.
E Masebo diz que 77 casos COVID-19 foram
registrados nas últimas 24 horas.
Em um comunicado, quarta-feira, Masebo disse
que nenhuma morte foi registrada entre as
crianças infectadas.
“O sarampo e a rubéola estão entre as doenças
evitáveis pela vacina e ainda causam doenças e
morte em países em desenvolvimento, incluindo a
Zâmbia. Recentemente, tivemos um surto de
sarampo e rubéola em Itezhi-Tezhi afetando mais
de 33 crianças. Felizmente, não registramos
nenhuma morte entre os infectados. O sarampo e
a rubéola podem ser prevenidos pela vacinação. A
Zâmbia fornece vacinas combinadas de rotina para
menores de cinco anos contra o sarampo e
rubéola aos 9 e 18 meses de idade e imunizações
suplementares em áreas de alto risco, bem como
durante a Semana da Saúde Infantil. Ajude a
prevenir que seu filho contraia sarampo e rubéola,
vacinando-os totalmente em tempo hábil ”, disse
ela.

Portugal tem 184 surtos de Covid-
19 com 1915 casos confirmados
Link:
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/por
tugal-tem-184-surtos-de-covid-19-com-1915-
casosconfirmados?ref=HP_CMaoMinuto
Data da notícia: 22.09.21
Fonte: Cofina Media

Portugal registava na segunda-feira 184 surtos de 
Covid-19, com 1915 casos confirmados 
acumulados, revelou ao CM a Direção-Geral da 
Saúde (DGS). A maioria dos surtos ocorre em 
concelhos da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (100), seguindo-se o Norte 
(26), Centro (24), Alentejo (22) e Algarve (12). De 
acordo com a DGS, nos lares de idosos há 43 
surtos, que afetam 676 pessoas. No entanto, é um 
registo muito inferior ao máximo verificado em 
fevereiro, quando chegou a existir 405 surtos em 
estruturas residenciais para idosos, com cerca de 
12 mil infetados.
Há ainda a registar 31 surtos ativos em creches, 
ATL ou jardins-de-infância, num total acumulado 
de 232 casos de Covid-19, em alunos, profissionais 
e coabitantes dos mesmos. Segundo a DGS não se 
registam surtos em agrupamentos de escolas (as 
atividades letivas iniciaram-se na semana 
passada), mas foram identificados casos isolados. 
A DGS recorda que " um surto ativo é constituído 
por dois ou mais casos confirmados com ligação 
epidemiológica entre si no tempo e no espaço. Só 
depois de terem decorrido 28 dias após a data do 
diagnóstico do último caso confirmado (dois 
períodos de incubação sem novos casos) o surto é 
dado como encerrado".

Notícias internacionais

https://diggers.news/local/2021/09/22/measles-rubella-outbreak-affected-over-33-children-in-itezhi-tezhi-masebo/
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/portugal-tem-184-surtos-de-covid-19-com-1915-casosconfirmados?ref=HP_CMaoMinuto


Recife, 23 de setembro de 2021

Com surto de Covid-19,
Penitenciária Feminina do DF
registra mais 36 presas infectadas
em menos de uma semana
Link: https://g1.globo.com/df/distrito-
federal/noticia/2021/09/22/com-surto-de-covid-
19-penitenciaria-feminina-registra-mais-36-
presas-infectadas-em-menos-de-uma-
semana.ghtml
Data da notícia: 22.09.21
Fonte: G1 DF

A Penitenciária Feminina do Distrito Federal,
conhecida como Colmeia, está passando por um
surto de Covid-19. Na semana passada, a
Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-
DF) confirmou que 11 detentas estavam
infectadas com o novo coronavírus. Seis dias
depois, até esta terça-feira (21), já são 47 internas
com a doença e uma policial penal.

Desde 15 de setembro, as visitas na Colmeia

estão suspensas por determinação da Justiça,
devido ao aumento de casos na pandemia.

Com mais um caso de Covid-19, 
surto no Hospital de Clínicas tem 
10 infectados
Link:
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/
geral/com-mais-um-caso-de-covid-19-surto-no-
hospital-de-cl%C3%ADnicas-tem-10-infectados-
1.695075
Data da notícia: 22.09.21
Fonte: Correio do Povo

Com mais um diagnóstico de Covid-19 confirmado
nesta quarta-feira entre funcionários da unidade
do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), o
Hospital Clínicas de Porto Alegre (HCPA)
contabiliza dez profissionais infectados pelos vírus
desde o início do surto na unidade. De acordo com
o HCPA, uma profissional da área segue internada
em estado estável.
Os outros nove funcionários contaminados por
conta do surto, identificado no dia 15 de
setembro, apresentam sintomas leves, recebendo
acompanhamento ambulatorial do Serviço de
Medicina Ocupacional. O HCPA informa ainda que
na unidade de internação, o surto está controlado
e não foram registrados novos casos desde o dia 9
de setembro.
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Em relação ao mesmo período do ano anterior, as
confirmações chikungunya tiveram um aumento
de 469% nos casos envolvendo chikungunya
(1.648 casos confirmados em 2020), enquanto
houve uma queda de 15,2% para dengue (8.174
casos) e de 28,6% para zika (14 casos).

Primeira morte por chikungunya
em 2021 é confirmada no Recife
Link:
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vid
aurbana/2021/09/primeira-morte-por-chikungunya-
em-2021-e-confirmada-no-recife.html
Data da notícia: 23.09.21
Fonte: Diário de Pernambuco

O Recife registrou, na quarta-feira (22), a primeira
morte por chikungunya em 2021. A Secretaria de
Saúde do Recife (Sesau) informou que a paciente
tinha 90 anos e residia no bairro de Jardim São
Paulo, Zona Oeste da cidade.
Ainda segundo a Sesau, a idosa começou a
apresentar sintomas como febre, dor de cabeça,
dor no corpo, no dia 8 de junho e, no dia 12 de
junho, deu entrada em um hospital do governo do
estado, o nome não foi divulgado.
Em nota, a Secretaria comunicou que a morte da
paciente aconteceu no dia 14 de junho e foi
confirmada por "meio de critério clínico-
laboratorial, após análise e discussão do caso pela
equipe técnica da Vigilância Epidemiológica do
município".
Em agosto, a Secretaria Estadual de Saúde (SES)
informou que o registro de casos de dengue, zika e
chikungunya, transmitidas pela fêmea adulta do
mosquito Aedes aegypti, teve um aumento
expressivo no número de casos nos primeiros sete
meses de 2021.
Segundo os dados da SES, até o último dia 30 de
julho, foram confirmados 9.378 casos para
chikungunya, 6.926 para dengue e 10 para o zika.
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