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Notícias internacionais

Queensland (Austrália) registra
novo caso de vírus misterioso
Link:
https://www.canberratimes.com.au/story/7454903/q
ueensland-records-new-mystery-virus-case/
Data da notícia: 04.10.21
Fonte: The Canberra Times

As autoridades de saúde em Queensland estão
trabalhando para determinar a origem de um novo
caso de vírus misterioso que está infectado na
comunidade há 10 dias.
A mulher na casa dos 50 anos trabalhava nos
subúrbios ao norte de Brisbane, e a diretora de
saúde, Jeannette Young, diz que não tem links
para casos existentes ou locais de exposição.
Todos os membros de sua casa tiveram resultados
negativos até agora, e a Dra. Young disse que
recebeu ambas as doses de vacinação.
Os resultados do sequenciamento do genoma são
esperados em breve para ajudar a determinar a
fonte da infecção.
Novos locais de rastreamento de contato,
incluindo várias casas de massagem, foram
listados para Redcliffe, Cannon Hill, Slacks Creek,
Boondall, Bracken Ridge, Chermside e Archerfield.
Dois novos casos adquiridos no exterior também
foram registrados em quarentena de hotel.
Queensland agora gerencia 26 casos ativos.
Enquanto isso, a falta de dados em tempo real dos
hospitais públicos de Queensland está dificultando
o planejamento de possíveis surtos quando o
estado for aberto para o resto do país, alertou um
grupo de profissionais médicos.

Menina tribal em Kerala (India)
morreu de raiva, revela relatório
de autópsia
Link:
httwww.newindianexpress.com/states/kerala/2
021/oct/04/tribal-girl-in-kerala-died-of-rabies-
reveals-autopsy-report-2367213.html
Data da notícia: 04.10.21
Fonte: The New Indian Express

KOLLAM: Uma garota tribal de 17 anos que
mostrou aversão a comida e água depois de sua
provação com um mágico negro para curar sua
doença morreu em 13 de setembro. Agora, o
relatório da autópsia que veio à tona três semanas
após a morte revela que a menina, Archa, teve
uma infecção de raiva supostamente após uma
mordida de cachorro há um ano.
O incidente aconteceu em uma colônia tribal em
Piravanthoor perto de Pathanapuram aqui. A
menina mostrou inquietação, desorientação e
aversão a comida e água, após o que foi levada
para o hospital Punalur Taluk em 6 de setembro.
No entanto, ela foi encaminhada ao Hospital da
Faculdade de Medicina do Governo,
Thiruvananthapuram, sob suspeita de apresentar
sintomas de raiva.
Ignorando o conselho médico, os pais optaram por
levá-la a um mago negro suspeitando que ela
estava possuída por um espírito maligno. Sua
condição piorou uma semana depois e ela foi
levada para o hospital Adoor Taluk, mas foi
declarada morta em 13 de setembro. Depois que o
relatório da autópsia foi divulgado, as autoridades
de saúde, subordinadas ao Oficial Médico Distrital
R Sreelatha, realizaram um acampamento médico
e de conscientização sobre Raiva na colônia tribal
em Pirvanthoor panchayat no domingo.
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Tremor de magnitude 5,9 é
registrado no Acre
Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/tremor-
de-magnitude-59-e-registrado-no-acre/200217/
Data da notícia: 02.10.21
Fonte: Folha de Pernambuco

Um terremoto de magnitude 5,9 foi registrado na
manhã deste sábado (2) a 165 quilômetros (km)
de Tarauacá, no Acre, e detectado pelo Serviço
Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em
inglês). O tremor teve uma profundidade de 589,4
km, informou o órgão.
O tremor de terra também foi registrado pelo
Centro Sismológico Europeu e Mediterrâneo
(EMSC) e pela Rede Sismológica Brasileira.
“Para os eventos que costumam acontecer no
Brasil essa magnitude é considerada alta porém
sem grande potencial destrutivo devido a
profundidade”, disse o Observatório Sismológico
da Universidade de Brasília em uma publicação
nas redes sociais.
O município de Tarauacá fica próximo à fronteira
com o Peru e é rodeado por reservas extrativistas.
Até o momento, não há relatos de vítimas ou
danos causados pelo tremor.

Tempestade de areia mata 4 
pessoas no interior de São Paulo
Link: https://exame.com/brasil/tempestade-de-areia-
mata-4-pessoas-no-interior-de-sao-paulo/
Data da notícia: 02.10.21
Fonte: Exame

Ao menos quatro pessoas morreram e seis ficaram
feridas durante tempestades de poeira que
atingiram o interior de São Paulo na sexta-feira,
1º. Um homem morreu em Tupã após ser atingido
por um muro que caiu com a força do vento.
Outras três pessoas morreram ao serem
envolvidas pela nuvem de fumaça e fogo que se
levantou quando o temporal atingiu um pasto em
chamas, em Santo Antônio do Aracanguá, perto de
Araçatuba.
A segunda tempestade de areia em uma semana -
o fenômeno já havia castigado o interior no último
domingo, 26 - deixou também cidades paulistas
sem energia e em estado de emergência. Em
Tupã, o fenômeno chegou com rajadas de vento
que derrubaram um muro de uma obra no bairro
Reserva Tupã. O trabalhador Fábio Alex Marques
Castro, de 42 anos, foi atingido pelos escombros.
Levado com ferimentos graves para a Santa Casa
da cidade, ele não resistiu. Seu corpo foi velado
neste sábado, 2, e sepultado no Cemitério da
Saudade.
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia
(Inmet), as rajadas que levantaram nuvens densas
de poeira em várias regiões do interior atingiram
mais de 80 quilômetros por hora. A tempestade
de areia, conhecida como "haboob", é causada por
temporais de chuva com ventos fortes que, ao
entrarem em contato com o solo muito seco,
encontram resquícios de queimada, poeira e
vegetação. Isso acaba criando um "rolo
compressor" de sujeira que pode chegar a até 10
quilômetros de altura.
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Reforço vacinal de 60+ e
profissionais de saúde começou
nesse fim de semana no Recife
Link:
https://www.folhape.com.br/noticias/reforco-
vacinal-comecou-no-fim-de-semana-no-
recife/200267/
Data da notícia: 04.10.21
Fonte: Folha de Pernambuco

A cidade do Recife iniciou, nesse fim de semana, a
vacinação da dose de reforço contra a Covid-19
para trabalhadores de saúde e todas as pessoas
acima dos 60 anos.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o
imunizante usado é o fabricado pela Pfizer,
preferencialmente, e que novas faixas etárias para
receber o suplemento da vacina ainda vão ser
anunciadas. Mas, ainda segundo assessoria da
Secretaria, o “Ministério da Saúde informou que
deve enviar novas remessas para a ampliação”.
No último sábado (2), mais de 202.410 doses de
vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19
chegaram a Pernambuco. “Em relação à aplicação
das doses de reforço dos trabalhadores de saúde,
ficou acertado que o Estado realizará as ações
junto aos trabalhadores da rede estadual e os
municípios devem ficar responsáveis pelos
serviços sob sua gerência”, destacou a
superintendente de Imunizações do Estado, Ana
Catarina de Melo.

Há quase um mês sem mortes por
Covid-19, Petrolina zera ocupação
de leitos de UTI
Link: https://www.folhape.com.br/noticias/ha-quase-
um-mes-sem-mortes-por-covid-19-petrolina-zera-
ocupacao-de/200303/
Data da notícia: 04.10.21
Fonte: Folha de Pernambuco

Petrolina, no Sertão de Pernambuco, zerou, pela
primeira vez durante a pandemia, a ocupação de
leitos de UTI para pacientes com quadro
confirmado ou suspeita de Covid-19.
A cidade também não registra mortes pela doença
há quase um mês - a última foi notificada em 10
de setembro de acordo com a prefeitura.
A gestão municipal atribui os resultados positivos,
que indicam a tendência de controle do cenário
epidemiológico, ao avanço da vacinação na cidade.
Os dados mais recentes, atualizados na sexta-feira
(1º), indicam que 350.071 doses foram aplicadas
na cidade. Petrolina imuniza atualmente toda a
população a partir de 12 anos.
Do total, 225.671 pessoas receberam a primeira
dose da vacina; 121.899, a segunda e 2.447, a
dose única. Dessa forma, o município já atingiu
52,3% o percentual com esquema completo de
vacinação.
O boletim epidemiológico atualizado na sexta-feira
registrou sete novos casos, sendo quatro pacientes
do sexo masculino, com idades de sete a 28 anos,
e três do sexo feminino, com idades de quatro a
38 anos.
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