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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbimortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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MATO GROSSO TEM 2ª MAIOR TAXA DE INCIDÊNCIA DE ZIKA 
30/09/2017 - 08h40min 

O mosquito Aedes aegypti continua colocando Mato Grosso em destaque nacional quando o 
assunto é zika, chikungunya e dengue. Boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, 
do Ministério da Saúde (MS) aponta que o Estado é o segundo com maior taxa de incidência de zika, 
registrando 59,4 casos a cada 100 mil habitantes, perdendo apenas para Tocantins (62 casos/100 mil 
habitantes). Além disso, as notificações referentes à chikungunya aumentaram 428,2% se comparado 
com o mesmo período do ano passado, passando de 510 para 2.694 registros. Já a dengue foi 
responsável pela morte de três pessoas no estado este ano. Diante da situação, MS liberou, neste 
mês de setembro, R$ 1,1 milhão para 130 municípios do estado para o combate ao vetor. Os dados 
constam no documento apresentado pelos ministérios ontem, e que abrangem o período entre 1º de 
janeiro e 4 de setembro. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) uma análise dos casos por município de 
residência aponta que ainda são 107 municípios sem ocorrência de casos, ou seja, silenciosos, para a 
febre chikungunya. E até o dia 2 deste mês (35ª semana epidemiológica) foram notificados casos em 
34 municípios. 

A Coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES, Alessandra Moraes explica que o 
aumento de casos de febre chikungunya já era esperado, porque são doenças de caráter sazonal. Ela 
ainda acrescenta que os casos aumentam conforme a proliferação do Aedes e isso só ocorrem ainda 
porque a população insiste em não limpar seu quintal e manter locais propícios para criadouros do 
mosquito. “Já temos um histórico da falta de saneamento básico que por si só já é ruim nesta 
situação. Com o período chuvoso combinado aos descuidados da população o resultado só podia ser 
o de aumento de casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti”. 

Mesmo com uma incidência alta, a zika apresentou significativa redução se comparado o 
mesmo período do ano passando, de 21.491 casos para 1.963. E na mesma linha de declínio estão os 
registros da dengue, passando de 18.321 no ano passado, para 7.535 este ano. Com isso a secretaria 
entendeu ser necessário emitir o alerta para aumentar a atenção e os cuidados com essas doenças 
transmitidas por este vetor. 

O Ministério da Saúde liberou, neste mês, R$ 1,1 milhão para atender 92% dos municípios 
mato-grossenses. O recurso é referente à segunda parcela de recurso adicional para o combate ao 
mosquito Aedes aegypti. Pata todo o país, a pasta liberou R$ 30,4 milhões. Serão beneficiados 3.148 
municípios em 20 estados e o Distrito Federal porque cumpriram critérios para intensificar as 
medidas de prevenção e combate ao mosquito. 

 

 

 

http://www.sonoticias.com.br/noticia/geral/mato-grosso-tem-2a-maior-taxa-de-incidencia-de-zika
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PROCON CARIOCA DESCARTA 237 QUILOS DE ALIMENTOS IMPRÓPRIOS DURANTE O ROCK IN RIO 

26/09/17 11:57 

RIO — Um total de 237 quilos de alimentos impróprios para consumo e oito 
estabelecimentos notificados. Este foi o balanço da atuação dos agentes do Procon Carioca na edição 
deste ano do Rock in Rio. As principais irregularidades encontradas foram a data de validade vencida 
e o mal acondicionamento dos produtos. 

Durante os oito dias do festival, foram fiscalizados pelo órgão 67 estabelecimentos, e alguns 
dos notificados foram Domino’s, Meu Boteco, Geneal, Habib’s e Gouranga Veggie. Na Domino’s, 
foram descartadas 358 pizzas, o equivalente a 71,6 quilos, por estarem em temperatura acima da 
indicada e com embalagens violadas. No último dia do evento, foram descartados 22 quilos de 
alimentos no Gouranga Veggie, entre eles cogumelos shiitake armazenados em temperatura três 
vezes superior à recomendada para conservação, e queijo parmesão, molho shoyo e pães fora de 
validade. 

Para o presidente do Procon Carioca, Jorge Braz, o balanço mostrou que os empresários 
continuam cometendo erros básicos sem dimensionar o tamanho das consequências num evento 
deste porte.“Os números são absurdos: 12% dos estabelecimentos que fiscalizamos foram 
notificados. A organização falhou e muito”, disse Braz. 

O descarte é o único procedimento que pode garantir a segurança alimentar nesses casos, 
pois o alimento pode se tornar tóxico e até causar mal à saúde. A nutricionista clínica e esportiva 
Carmine Dornelles explica que há bactérias patogênicas que resistem ao calor e ao frio. “Se o 
alimento já estiver contaminado, fica impróprio para o consumo, mesmo que preparado no fogo. 
Quando em deterioração, causa danos como gastroenterite e intoxicação, que podem ser muito 
graves, incluindo o botulismo e a cólera”, esclarece a especialista. 

No Rock in Rio de 2015, o foco de trabalho do Procon Carioca foi diferente do deste ano. A 
preocupação maior foi com a estrutura do evento. A organização do festival foi notificada pelo órgão 
por problemas como falta de bebedouros. Foram 32 estabelecimentos fiscalizados, três notificados 
(duas lojas por falta de preço e o próprio Rock in Rio). No entanto, não houve descarte de alimentos 
por parte de agentes do Procon Carioca, pois a fiscalização da qualidade dos alimentos ficou por 
conta de outros órgãos. 

https://extra.globo.com/noticias/economia/procon-carioca-descarta-237-quilos-de-alimentos-improprios-durante-rock-in-rio-21872041.html
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LEISHMANIOSE, A DOENÇA ENDÊMICA QUE AINDA CRESCE NO BRASIL 

27 set 2017, 16h16 

Doença de Chagas, hanseníase, febre amarela, malária… Enfermidades bastante comuns no 
Brasil há séculos foram reduzidas e até controladas nas últimas décadas. Mas uma delas continua a 
se expandir e preocupar as autoridades: a leishmaniose. 
Ela é causada por diversas espécies de protozoários do gênero Leishmania, que invadem células de 
defesa chamadas macrófagos. Mas sua transmissão depende da picada de insetos conhecidos como 
flebótomo, mosquito-palha ou birigui. 
 

Estima-se que entre 20 e 25 mil pessoas sejam infectadas todos os anos por aqui — o 
problema está espalhado por vários estados, mas tem maior incidência em locais como Amazonas, 
Acre, Pará, Mato Grosso e Bahia. Somos os campeões em números de casos nas Américas, junto com 
países andinos como o Peru e o Equador. 

Aproximadamente 12% da população brasileira possui o micro-organismo circulando pelo 
corpo — na maioria das vezes, ele é silencioso e não causa complicações. Mas, às vezes, uma baixa 
na imunidade pode despertar esse inimigo. “Estamos falando de um quadro amplamente 
disseminado e em franca expansão”, constata o infectologista Marcelo Simão Ferreira, 
da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. O especialista deu uma aula sobre o tema 
no último Congresso Brasileiro de Infectologia. 

 
A leishmaniose se manifesta de duas maneiras: por meio de lesões na pele ou em órgãos 

como o fígado, o baço e a medula óssea. Além de humanos, ela acomete os cachorros — para nossos 
amigos caninos, há inclusive uma vacina e uma coleira inseticida que acaba com os mosquitos 
transmissores. 

 
Mas por que a doença continua a crescer? Existem vários motivos para isso. O primeiro é a 

negligência e a falta de investimentos em pesquisas e campanhas de conscientização. O diagnóstico 
laboratorial até avançou nos últimos tempos, mas segue com um preço elevado. 

Outro fator que complica esse cenário é a quantidade de espécies causadoras da moléstia — 
só no Brasil, há uns sete tipos de Leishmania circulando. Definir o agente que está por trás dos 
sintomas é essencial para determinar a melhor forma de tratamento. 
Entre as atitudes preventivas, é possível pensar em medidas de controle do mosquito, como 
instalação de telas em portas e janelas de casas em locais com maior número de casos. Repelentes 
podem ser indicados em algumas situações. 

Por fim, não existe nenhuma droga específica para combater o protozoário. Os médicos 
lançam mão de quimioterápicos da classe dos antimoniais pentavalentes, utilizados desde a década 
de 1940. Ainda se discute a necessidade de associar outros fármacos na terapia. Para piorar, a 
leishmaniose costuma aparecer mais frequentemente em pacientes com alguma condição crônica, 

https://saude.abril.com.br/medicina/leishmaniose-a-doenca-endemica-que-ainda-cresce-no-brasil/
https://saude.abril.com.br/medicina/tudo-o-que-voce-sabia-sobre-a-transmissao-da-doenca-de-chagas-esta-errado/
https://saude.abril.com.br/blog/tunel-do-tempo/hanseniase-e-as-historias-de-um-brasil-que-esta-na-idade-media/
https://saude.abril.com.br/medicina/surto-de-febre-amarela-tire-todas-as-suas-duvidas/
https://saude.abril.com.br/medicina/malaria-vacina-exame/
http://www.ufu.br/
https://www.infectologia.org.br/
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/problemas-no-figado-aumentam-propensao-a-depressao-e-ansiedade/
https://saude.abril.com.br/bem-estar/pra-que-serve-o-baco/
https://saude.abril.com.br/medicina/como-e-feito-o-transplante-de-medula-ossea/
https://saude.abril.com.br/vida-animal/golpe-duro-contra-a-leishmaniose-canina/
https://saude.abril.com.br/medicina/7-mitos-sobre-a-quimioterapia-e-o-cancer/


6 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

como a asma e a aids. “Portadores do vírus HIV, aliás, têm um risco de 100 a 2 mil vezes maior de 
desenvolver a doença quando o protozoário invade o organismo”, completa Ferreira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saude.abril.com.br/tv-saude/saude-em-90-segundos/o-que-e-a-asma/
https://saude.abril.com.br/medicina/aids-sera-o-fim-do-coquetel-diario/
https://saude.abril.com.br/bem-estar/hiv-aids-enfim-o-autoteste/
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GE SERÁ PARCEIRA DA FIOCRUZ EM VACINA CONTRA ZIKA 
26/09/17 16h37 

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou na tarde desta terça-feira em Washington que 
o governo quer acelerar a etapa final de testes da vacina contra o Zika. Na capital americana para 
participar de reunião da Organização Pan-americana de Saúde, Barros se encontrou com seu colega 
americano Tom Price, e pediu ajuda para agilizar a fase 3 de testes da vacina. Ele disse que esta etapa 
será feita pela GE Healthcare, em parceria com a Fiocruz. 

 Vamos avançar com a produção efetiva da vacina e pedimos apoio a ele para que possamos 
ter agilidade na produção - disse o ministro, que afirmou que a Fiocruz deve contratar a empresa GE 
Healthcare. Na fase 3 os testes da vacina são feitos em humanos, etapa final antes da liberação da 
vacina a população em geral. Mesmo assim, ele estima que o produto não chegará ao mercado antes 
de dois anos.  

O ministro lembrou que este ano o número de casos de zika diminuiu 96%, mas é preciso 
estar atento, principalmente quando começar o verão e toda a população for responsável por 
eliminar focos do mosquito. Em tom otimista, ele afirmou que o Brasil vai dar um “exemplo” no caso 
da zika: Vamos poder apresentar ao mundo resultados do acompanhamento das crianças afetadas, 
várias delas com o benefício de prestação continuada: mais de duas mil recebem um salário mínimo 
por mês para que as famílias possam dar o devido acompanhamento a estas crianças. 

Barros lembrou que Brasil e EUA têm uma parceria importante para o desenvolvimento da 
vacina contra a dengue, na qual já foram investidos R$ 300 milhões, e que os dois países também 
trataram de debater novas parcerias na Doença de Chagas, que afeta a 300 mil americanos e um 
milhão de brasileiros.  
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OMS RECOMENDA USO PERIÓDICO DE MEDICAMENTO PARA TRATAR PARASITAS 

INTESTINAIS 
29/09/2017 08h37   

  Os programas periódicos de desparasitação são recomendáveis para reduzir drasticamente problemas 
de saúde pública causados por vermes intestinais e parasitas, diz a Organização Mundial de Saúde em informe 
divulgado nesta sexta-feira (29). 

A recomendação da desparasitação foi aprovada pelo Comitê de Revisão das Diretivas da entidade. O 
tratamento, em que geralmente basta um único comprimido, pode proteger 1.5 bilhão de pessoas atualmente 
em risco, afirma a OMS. 
Segundo a OMS, quatro espécies principais de vermes intestinais afetam quase um quarto das pessoas mais 
pobres no mundo. “Eles [os parasitas ] são  um  grande problema  de  saúde  pública  p orque  o s  vermes  interferem  na  capacidade das pessoas  
de absorver nutrientes,  impedindo  o   crescimento  e  o desenvolvimento  físico  de  milhões  de  crianças”,  relata  a  entidade. 
 

Os programas de desparasitação em larga escala são facilitados pela OMS, que utiliza medicamentos 
doados da indústria farmacêutica. Eles são distribuídos gratuitamente em programas nacionais de controle de 
doenças. Também é realizado programas em parcerias com escolas. 
"Há um consenso global baseado em evidências de que a desparasitação periódica em grande escala é a melhor 
maneira de reduzir o sofrimento causado por vermes intestinais", diz Dirk Engels, diretor do Departamento de 
Doenças Tropicais Negligenciadas da OMS, em nota da entidade. 
A OMS pretende eliminar os danos causados pelas infecções de vermes em crianças até 2020, tratando 
regularmente pelo menos 75% dos 873 milhões de crianças estimadas em áreas onde a prevalência é alta. 
Para a entidade, no entanto, o tratamento não é a única solução. Também a higiene básica, o saneamento, a 
educação para a saúde e o acesso à água potável são fundamentais para resolver problemas de saúde causados 
por vermes. 
Em 2015, apenas 39% da população global tinha acesso a saneamento seguro, diz a OMS. No Brasil, um em 
cada quatro brasileiros convive com esgoto a céu aberto.  
 

 

 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/oms-recomenda-uso-periodico-de-medicamento-para-tratar-parasitas-intestinais.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/um-em-cada-quatro-brasileiros-convive-com-esgoto-a-ceu-aberto-diz-ana.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/um-em-cada-quatro-brasileiros-convive-com-esgoto-a-ceu-aberto-diz-ana.ghtml

