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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 ágil 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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CASOS DE DENGUE CRESCEM 19% EM MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 
31/10/2017  13:32 

Minas Gerais regista 27.045 casos confirmados de dengue de janeiro até o fim deste mês. Os 
dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que mostram, apenas no mês de outubro deste 
ano foram contabilizadas 873 pessoas infectadas para a doença. No mesmo período do ano passado 
foram 732. Um aumento de 19,26% de casos registrados entre os dois períodos. 

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, 13 pessoas morreram, em todo o Estado, em 
decorrência de complicações devido a doença neste ano. Outros 11 óbitos seguem em investigação. 
Em relação à febre Chikungunya, Minas Gerais registra 17.403 casos prováveis da doença e 10 óbitos 
confirmados em decorrência da doença em 2017. Outros 13 óbitos suspeitos pela Chikungunya estão 
em investigação. Já com relação à febre pelo Zika Vírus, são 718 casos prováveis no estado em 2017. 
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PRAIAS E RIOS ALAGOANOS APRESENTAM 18 TRECHOS IMPRÓPRIOS PARA BANHO 
03/11/2017 15:02 

Com previsão de sol para o fim de semana, os alagoanos e turistas irão curtir os dias de folga 
em uma das praias ou rios alagoanos. No entanto, para que o passeio aconteça de forma tranquila, 
os banhistas devem ter cautela antes de entrar na água e ficar de olho nos trechos impróprios para 
banho. 

De acordo com o relatório de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira, 03, pelo Instituto 
do Meio Ambiente (IMA),  45  áreas analisadas pelo órgão ambiental estão balneáveis e 18 devem 
ser evitadas pelos banhistas. Dos 18 pontos impróprios, sete ficam em Maceió, especificamente nas 
praias de Ipioca, Mirante, Jatiúca, Ponta Verde e Avenida.  

No litoral sul, os trechos considerados inadequados para banho são dois do Rio São 
Francisco, em Piaçabuçu, e um do Rio Niquim, na Barra de São Miguel. Já no litoral norte, cinco áreas 
da Praia de Maragogi, duas de Paripueira e uma em frente à Foz do Rio Persinunga estão proibidas 
aos banhistas. 

Os locais são considerados impróprios quando apresentam um valor superior a 2.000 Escherichia coli 
por 100 ml de água. A presença desta bactéria na água pode causar aos banhistas infecção digestiva 
e desidratação com febre, vômito e diarreia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alagoas24horas.com.br/
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ESPECIALISTAS ALERTAM PARA GRAVE EPIDEMIA DE MALÁRIA NA VENEZUELA 
03/11/ 2017 19:15 

O grupo entregou uma "carta aberta" aos presentes ao fórum Malária nas Américas 2017, 
que ocorre nesta sexta-feira em Washington. Caracas – O Observatório Venezuelano da Saúde (OVS), 
com a iniciativa de um grupo de especialistas no tema, alertaram nesta sexta-feira que a malária se 
propaga rapidamente na Venezuela e entregou uma “carta aberta” aos presentes ao fórum Malária 
nas Américas 2017, que ocorre nesta sexta-feira em Washington. 

No texto, “ex-ministros de Saúde e Assistência Social, unidos a especialistas em saúde 
mundial e pesquisadores qualificados” chamam a atenção para “a grave epidemia de malária na 
Venezuela”.  “Esta é uma situação urgente já que a epidemia está se propagando rapidamente, 
afetando populações vulneráveis na Venezuela e países vizinhos”, explicam os especialistas na carta. 

Segundo dados do OVS, o país tem os piores índices de desempenho de malária na região 
desde o ano 2000. O órgão também ressalta um “aumento de casos de malária de 709%, um 
aumento de 521% de mortes relacionadas com a malária e um aumento de 540% na incidência 
parasitária anual (IPA)”. De acordo com a entidade, essa doença está presente em 17 estados que 
informam casos autóctones e exportam malária a países vizinhos (Brasil e Colômbia). 

O OVS indica que o governo venezuelano “restringiu” o uso da informação epidemiológica e 
deixou de publicar dados desde 2014, mas afirma que “os dados oficiais correspondentes à semana 
epidemiológica Nº 26, de 2017, não publicados, mostraram um aumento de 70% dos casos de 
malária (comparado com 2016)”, assim como o dobro do número de mortes relacionadas à malária. 

Os especialistas afirmam que a crise na Venezuela trouxe como consequência um “sistema 
de saúde colapsado” que não aplica uma campanha de distribuição em massa de inseticidas de longa 
duração e tem uma limitada implementação da fumigação do interior de residências. “O 
desabastecimento de provisões para o diagnóstico e o tratamento da malária é cada vez mais grave”, 
acrescentou. 

A análise destaca que os remédios utilizados para combater a doença são “insuficientes” e às 
vezes “ineficazes”, o que também aguça a complexidade de outras epidemias que afetam a 
população como tuberculose, difteria, sarampo, sarna e HIV, entre outras. Esta carta, entregue 
durante o fórum Malária nas Américas 2017, exige que a Organização Pan-Americana de Saúde a 
Organização Mundial da Saúde, entre outras, “apoiem e tomem ações urgentes” destinadas a 
controlar esta epidemia. “É necessária uma resposta internacional urgente para controlar a pior 
epidemia de malária na região das Américas no século XXI”, declararam os especialistas 
venezuelanos.  

 

 

 

https://exame.abril.com.br/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/venezuela
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FEBRE MACULOSA VOLTA A ASSUSTAR A GRANDE BELO HORIZONTE 
30/10/ 2017 10:53 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte voltou a registrar um caso de morte causada por 
febre maculosa. A vítima é Adriano Pereira dos Santos, de 42 anos e a confirmação foi feita pela 
Fundação Ezequiel Dias. Adriano era lavrador e mantinha contato constante com animais e morreu 
no dia 24 de outubro, 9 dias após ser internado. A febre maculosa é transmitida por uma bactéria 
que contamina o carrapato estrela, hospedeiro da doença. 

A Secretaria de Municipal de Saúde de Contagem emitiu uma nota informando que com a 
morte de Adriano, havia três casos sob investigação dos órgãos sanitários da cidade. A vítima 
trabalhava com animais e a suspeita é de que a contaminação ocorreu enquanto ele trabalhava 
numa área de roça. Um dos pacientes ainda está internado e apresenta quadro de saúde estável e o 
outro teve o resultado negativo para febre maculosa. 

Adriano foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Contagem onde permaneceu 
do dia 16 até o dia 20. Ele foi submetido a exames que deram negativo para dengue, zika e 
chikungunya. Em seguida ele foi levado para outro hospital apresentando um quadro de náuseas 
vômito, cefaleia, diarreia, mialgia e dores abdominais. Todos os sintomas da doença transmitida pelo 
carrapato estrela. 

Equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Endemias (ACE) distribuíram panfletos 
explicativos sobre sintomas da doença e cuidados com animais.  Ações de combate à doença estão 
sendo debatidas com a Secretaria Regional de Saúde de Belo Horizonte e a SES-MG. 

Em setembro do ano passado um menino de 10 anos morreu depois de visitar o Parque 
Ecológico da Pampulha. Thales Cruz era escoteiro e participava de uma atividade de seu grupo no 
local que, por causa da morte, chegou a ser interditado para visitas. Na ocasião, as capivaras foram 
apontadas como as transmissoras da doença, uma vez que o carrapato-estrela é um parasita do 
animal. 

Já neste ano a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte informou que está marcada para esta 
segunda-feira (30) o manejo prevê a esterilização dos roedores e a aplicação de um remédio que 
mata o carrapato estrela. 

 

 

 

 

 
 

https://www.terra.com.br/
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TRATAMENTO CONTRA TUBERCULOSE MULTIRRESISTENTE PODE SER MAIS RÁPIDO, DIZEM 

CIENTISTAS 
03/11/2017 20:16 

 
Atualmente, recomendação é tomar remédios por 2 anos, mas ingleses descobriram que 

tomar por nove meses é tão eficaz quanto. 
RIO — Pesquisadores da União Internacional Contra Tuberculose e Doenças Pulmonares e da 
University College London constataram que é possível combater com eficiência a tuberculose 
multirresistente com um tratamento de apenas nove meses, bem menos do que os dois anos 
atualmente recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O estudo desenvolvido pelos 
pesquisadores incluiu 424 pacientes com tuberculose multirresistente na Etiópia, Mongólia, África do 
Sul e Vietnã. O resultado foi que 78% deles se curaram — a taxa de sucesso para o tratamento de 
dois anos é pouco maior: 81%. 

 
O regime mais curto também se mostrou eficiente em pacientes co-infectados com HIV. Os 

resultados foram divulgados na 48ª Union World Conference on Lung Health, que ocorreu no México 
em outubro. Normalmente, pacientes com tuberculose ingerem quatro remédios por dia durante 
seis meses. No entanto, para tratar a tuberculose multirresistente costumam ser necessárias 
infusões intravenosas em hospitais, além de antibióticos de segunda linha, que podem causar 
náuseas, surdez, danos ao fígado e outros efeitos colaterais. 

 
A estimativa da OMS é de que a doença atinja 480 mil pessoas no mundo, e somente metade 

desses pacientes é curada. No Brasil, a tuberculose é classificada como problema de saúde pública, 
com aproximadamente 70 mil casos novos por ano. De acordo com o Ministério da Saúde, ocorrem 
4,5 mil mortes anualmente. Apenas no estado do Rio de Janeiro, a tuberculose atinge mais de 10 mil 
pessoas a cada ano. O patologista Helio Magarinos Torres Filho, membro da Sociedade Brasileira de 
Patologia Clínica e diretor médico do Richet Medicina & Diagnóstico, explica o tempo mais curto de 
tratamento dá mais garantias de que o paciente vá conseguir completá-lo integralmente. 
— É muito comum as pessoas abandonarem o tratamento da tuberculose no meio e simplesmente 
deixarem de tomar os remédios. Isso faz com que a doença fique cada vez mais resistente. Por isso 
seria um grande ganho poder reduzir, com igual eficácia, a duração do tratamento — afirma Torres 
Filho. 
RIO TEM MAIS CASOS DO QUE CONGO E SERRA LEOA 
 

Ele destaca que a falta de condições sanitárias adequadas é o grande empecilho para que 
novos casos sejam evitados. 
— A tuberculose é uma das doenças mais antigas do mundo, sabe-se há muito tempo o que a causa e 
com quais medicamentos se deve tratar. Mas evitar que surjam casos depende mais das condições 
sanitárias e de saúde pública do que de qualquer outra coisa. Por isso há tantos casos em favelas, em 
lugares que não têm saneamento básico. Sem isso, é muito difícil combater a doença. 
  Dados recentes da Secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro pela Frente Parlamentar 
em Apoio ao Combate da Tuberculose da Câmara dos Vereadores revelam que as favelas de 

https://oglobo.globo.com/brasil/toxina-faz-governo-de-santa-catarina-proibir-cultivo-de-ostras-21975339
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Manguinhos e Jacarezinho bateram recorde de incidência de tuberculose: a primeira contabiliza 
337,4 casos por 100 mil habitantes, enquanto a segunda soma 332,9 por 100 mil. 
Esses números são mais elevados do que os de países africanos como Congo e Serra Leoa, com 324 e 
307 casos em cada 100 mil indivíduos, respectivamente. 
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IMUNOLOGISTA ALERTA PARA OS RISCOS CARDÍACOS ASSOCIADOS À FEBRE AMARELA 
01/11/ 2017 13:05 
 

Esta semana, um novo alerta de febre amarela soou em função da aparição do vírus na zona 
norte da capital. O vírus também está disseminado em grande parte das cidades do interior paulista. 
A situação é preocupante já que a doença pode representar grandes riscos à saúde. Afinal, logo após 
o contágio, a doença afeta diferentes órgãos do corpo, entre os quais estão alguns de importância 
vital, como o fígado, os rins, o cérebro e o coração. “São raros os casos em que a febre amarela afeta 
o coração. Porém, quando atinge este órgão, a doença pode levar a óbito, mesmo que o paciente 
infectado jamais tenha apresentado qualquer tipo de cardiopatia antes de contraí-la”, alerta o Dr. 
Dewton de Moraes Vasconcelos, imunologista do HCor – Hospital do Coração.          

 
O médico explica que, nos casos em que acomete o sistema cardíaco, o vírus causador da 

febre amarela pode provocar miocardite (inflamação do músculo cardíaco), eventualmente, seguida 
por quadros súbitos de insuficiência cardíaca. Além disso, a doença pode afetar terminações 
nervosas do coração e desencadear arritmias. “Por isso, os moradores das áreas de maior risco de 
contágio da doença, como é o atual caso da zona norte, por exemplo, devem ficar atentos e procurar 
auxílio médico o quanto antes, caso apresentem sintomas de alguma destas complicações”, 
recomenda. “Quanto antes o socorro chegar, maiores são as chances de evitar eventos fatais ou 
mesmo sequelas que possam comprometer o funcionamento do coração no futuro”, afirma o 
imunologista, lembrando que, em casos de distúrbios cardíacos motivados por febre amarela, o 
paciente deve ser prontamente levado a um serviço de emergência com suporte cardiológico 
avançado que possa tratar arritmias ou uma eventual falência cardíaca.  

 
Sintomas – De acordo com o Dr. Vasconcelos, os sintomas mais comuns de problemas 

cardíacos relacionados à febre amarela são: fraqueza, escurecimento súbito da visão, cansaço, perda 
de força, desmaios repentinos ou problemas relacionados ao sono provocados por dispneias 
(dificuldades para respirar), como a ortopneia – cuja ocorrência faz com que o indivíduo precise 
elevar bastante a cabeça ou mesmo ficar sentado para conseguir respirar, enquanto dorme. “Todos 
estes sintomas podem ser ainda mais comuns ou acentuados no caso de quem já apresenta algum 
tipo de cardiopatia”, acrescenta. “Portanto, o cuidado com a febre amarela deve ser redobrado no 
caso de pessoas que apresentem um sistema cardiovascular e imunológico mais frágil, como idosos, 
por exemplo”. 

 
Tratamento – Transmitida em nosso meio pelos mosquitos dos 

gêneros Haemagogus ou Sabethes, encontrado em ambientes silvestres ou rurais, e Aedes 
aegypti ou A. albopictus, nas regiões urbanas, a febre amarela não conta com tratamento específico. 
Até que ela deixe o organismo, tratam-se apenas eventuais complicações ou os sintomas da doença 
em si – entre os quais est 

ão febre; dor de cabeça; perda de apetite; náuseas; vômito; olhos, rosto e língua 
avermelhados; fotofobia; fadiga e fraqueza; além de dores musculares em todo o corpo, 
principalmente, nas costas. “Embora não haja tratamento específico para a febre amarela, é 
importante ressaltar que, em casos mais graves, o paciente deve ser encaminhado a uma Unidade de 

http://www.tribunahoje.com/
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Terapia Intensiva”, acrescenta o Dr. Vasconcelos, lembrando que o uso de aspirina não é indicado em 
função do risco da doença se desenvolver de forma hemorrágica.  
 

Prevenção – Se o tratamento é limitado, a prevenção da febre amarela oferece mais 
possibilidades. Basicamente, pode ser feita por meio de vacinas e do combate aos vetores de 
transmissão da doença. “No caso da vacinação, a recomendação é, além de cumprirmos com as 
determinações do Ministério da Saúde, quanto às doses por idade, sempre assegurar que idosos 
acima dos 60 anos, nunca antes vacinados, gestantes e lactantes passem por uma avaliação médica 
antes de receber a vacina”, lembra o imunologista. “Viajantes para áreas endêmicas também devem 
ser vacinados. Além disso, todas as pessoas que trabalham em laboratórios que manejam o vírus da 
febre amarela, indivíduos infectados pelo HIV ou mulheres que estavam grávidas quando tomaram a 
primeira dose da vacina devem ser vacinadas também, antes da próxima viagem a locais de risco de 
exposição à doença”, acrescenta o médico.   

 
Combate ao mosquito – Já em relação ao combate aos mosquitos transmissores da febre 

amarela, a dica é sempre utilizar repelente em zonas rurais ou de mata, além de seguir à risca todas 
as medidas de controle ao Aedes aegypti, amplamente divulgadas pela mídia – como evitar acúmulo 
de água em recipientes ou espaços da casa; instalar telas em portas e janelas; além de utilizar 
inseticidas e larvicidas em locais como ralos, vasos para plantas ou vasos sanitários. “Ao tomarmos 
todos estes cuidados, podemos enfrentar este surto de febre amarela com muito mais segurança”, 
conclui o imunologista do HCor. 
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ALERTA CONTRA A HEPATITE C 
31/10/2017 06:50 

No início de 2017, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou um relatório (Global 
Hepatitis Report, 2017) sobre a situação das hepatites virais no mundo e o impacto delas na saúde da 
humanidade.O documento da OMS apresenta dados preocupantes, onde salta aos olhos o número 
anual de mortes por hepatites. 

 Atualmente, as mortes por hepatites estão suplantando progressivamente as taxas de 
mortalidade ocasionadas por outras graves doenças infecciosas, como a tuberculose, a malária e a 
Aids. Esse aumento se deve principalmente pelas terríveis complicações ocasionadas pela forma 
crônica das hepatites, causadas pelos vírus da hepatite B (VHB) e da hepatite C (VHC). 

  Embora ainda um importante problema de saúde pública, a situação da hepatite B vem 
melhorando no país, com a vacinação de crianças, no âmbito do SUS, desde 1998. Hoje, o Brasil é 
auto-suficiente: produz e até exporta vacinas contra o VHB. Essa vacinação foi ampliada 
recentemente e pessoas de todas as faixas etárias têm direito a receber a vacina nos postos de 
saúde. 

 No entanto, ainda não foi desenvolvida vacina contra o VHC. E não há perspectiva de que 
isso será possível a curto ou médio prazo. Calcula-se que existam entre 700 mil a 1,4 milhão de 
pessoas infectadas pelo VHC no Brasil. Curiosamente, hoje em dia é raro alguém adquirir infecção 
pelo VHC. O exame minucioso dos doadores de sangue e órgãos, a implantação de técnicas mais 
eficazes de esterilização de instrumental cirúrgico e odontológico, e o uso disseminado de seringas e 
agulhas descartáveis, em substituição às antigas seringas de vidro, fizeram com que o risco de ser 
infectado pelo VHC caísse muito no nosso meio. 

 Como, então, o número de casos detectados de hepatite C estão aumentando? 

 É que muita gente se contaminou nos anos 70 e 80 do século passado, quando o VHC ainda 
não era conhecido e não havia testes que o detectassem. Para piorar, essa infecção normalmente 
não dá sintomas. Por isso a hepatite C é também conhecida como a “epidemia silenciosa”. Mas, 
afinal, o que a hepatite C provoca? O VHC se aloja principalmente nas células do fígado, provocando 
inflamação persistente nesse órgão. Essa situação dura décadas. E, frequentemente, os sintomas só 
aparecem quando o acometimento do fígado já está avançado, em estágio de cirrose ou mesmo de 
câncer hepático. Ou seja, por vezes, o diagnóstico pode ser tardio, quando o tratamento é mais difícil 
e complicado. 

  Anos atrás, o tratamento da hepatite C era demorado, feito com remédios agressivos e 
pouco eficazes. A cura acontecia apenas em 40% dos casos. Hoje o tratamento atinge taxas de cura 
superiores a 90% e é feito com dois comprimidos por dia e dura só três meses. Por essa facilidade 
atual, a OMS está propondo que os países promovam campanhas de detecção da infecção pelo VHC 
em suas populações. 

http://www.midianews.com.br/
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  O Ministério da Saúde (MS) brasileiro, que tem implementado a política sugerida pela OMS, 
adquiriu grandes quantidades de testes rápidos para diagnóstico da hepatite C, que estão disponíveis 
gratuitamente para todo aquele cidadão que quiser realizar o exame. Esses testes estão mais 
facilmente disponíveis nos Centros de Testagem ou nos SAEs (Serviço de Assistência Especializada), 
podendo também ser encontrados em hospitais públicos e em alguns postos de Saúde. 

  Embora qualquer pessoa tenha o direito de realizar o teste, ele é principalmente indicado em 
quem já recebeu transfusão de sangue ou plasma, quem tomou injeções no músculo ou na veia com 
seringas de vidro reutilizadas, quem teve internações prolongadas ou já compartilhou seringas e 
agulhas com outras pessoas. Esse risco é maior em quem foi exposto a alguma dessas situações até o 
início dos anos 90. A frequência de pessoas infectadas pelo VHC aumenta muito nas idades mais 
avançadas. Estudo do Ministério da Saúde, conduzido na década passada, mostrou que pessoas com 
60 anos ou mais apresentam chance três vezes maior de serem infectadas. 

 Esta chamada pretende alertar você, que fez uma cirurgia ou um tratamento prolongado 
com injeções e transfusões há mais de vinte anos atrás. Você pode não saber que tem essa infecção. 
Uma situação que é facilmente tratável hoje. O MS, desde 2015, tem adquirido os novos 
medicamentos e tentado ampliar o acesso ao tratamento. Nem todo mundo precisa fazer 
tratamento, mas se for preciso, os remédios são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Se você preferir, 
ao fazer check up, peça a seu médico que solicite o exame da hepatite C. Com um simples teste você 
pode ter uma informação que pode evitar sérios problemas à sua saúde, ou mesmo, salvar sua vida. 
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OMS COLOCA NOVE PAÍSES EM ALERTA CONTRA A PESTE NEGRA DE MADAGASCAR 
 01/11/2017 16:55 

Doença já atingiu 1.231 pessoas e causou 124 mortes desde agosto. Semelhante à peste 
bubônica, ela é rapidamente transmitida pela tosse de pessoas infectadas ou pelo ar. O surto de uma 
espécie de peste pneumônica já infectou 1.231 pessoas e causou 124 mortes desde agosto. Nove 
países e territórios que possuem conexões comerciais ou de turismo com Madagascar, incluindo 
destinos luxuosos como as Ilhas Seychelles, Maurício e o território francês La Réunion, receberam 
alertas para rever seus protocolos de turismo e adotar a quarentena para visitantes infectados. A 
letalidade da doença já faz com que a imprensa local e europeia a chame de peste negra. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), que está fornecendo suporte a esses países, insiste 
em afirmar que os procedimentos adotados são corriqueiros e “não estão diretamente relacionados” 
ao risco de a doença se espalhar pela região. A peste é endêmica em algumas regiões de 
Madagascar, com cerca de 500 casos reportados anualmente. O surto atual, no entanto, alcançou 
cidades densamente povoadas e regiões onde não costumava se manifestar - e que, 
consequentemente, têm equipamentos de saúde menos preparados para lidar com a doença.  
 
               A peste é uma variação particularmente infecciosa da pneumonia porque, depois de invadir 
os pulmões, se espalha rapidamente por meio da contaminação pela tosse ou mesmo pelo 
compartilhamento do ar em ambientes fechados. A peste bubônica, outra forma comum da doença, 
é transmitida pela picada de pulgas ou contato direto com animais contaminados.  
 
              A OMS declarou em nota: “a peste é uma doença prevenível e tratável, entretanto, se não 
houver o tratamento adequado, a peste pneumônica é fatal”. “Nove países e territórios foram 
identificados como prioridade para receber treinamento e preparação para enfrentar a doença na 
região, em virtude das relações comerciais e turísticas com Madagascar. Esses países e territórios são 
Comoros, Etiópia, Quênia, Ilhas Maurício, Moçambique, La Réunion, Ilhas Seychelles, África do Sul e 
Tanzânia”, informou a OMS. Ao jornal britânico The Independent, um porta-voz da organização disse 
que a peste ainda não foi detectada em nenhum desses outros países e adicionou: “o Ministério da 
Saúde de Madagascar registrou 1.231 casos e 124 mortes pela doença entre 1º de agosto e 25 de 
outubro”. “A transmissão entre duas pessoas, dessa vez, está, proporcionalmente, muito maior que 
em casos anteriores.” 

 ALERTA - O Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido já incluiu o seguinte aviso a todos os 
passageiros que tenham os países relacionados pela OMS como destino: “Há, em curso, um surto de 
peste pneumônica e bubônica em Madagascar; surtos da peste tendem a ser sazonais e ocorrem, 
geralmente, na estação chuvosa e em zonas rurais, com cerca de 500 casos registrados anualmente, 
mas esta última ocorrência registra um número bem superior de casos em áreas urbanas, incluindo a 
capital, Antananarivo”. 

 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2017/10/11/interna_internacional,907953/duas-vacinas-experimentais-contra-ebola-se-mostram
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CASOS DE SÍFILIS EM ADULTOS AUMENTAM 27,9% EM UM ANO 
31/10/2017 15:13 

 

Os casos de sífilis adquirida (em adultos) tiveram aumento de 27,9% de 2015 para 2016 no 
Brasil. Os dados são do boletim epidemiológico de 2017, divulgado hoje (31) pelo Ministério da 
Saúde. Entre as gestantes, o crescimento dos casos foi de 14,7%. As infecções por sífilis congênita 
(transmitida da mãe para o bebê) subiram 4,7%. 

Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, as causas para o aumento da doença são o 
desabastecimento de penicilina (medicamento mais eficaz contra a doença) e o aumento dos 
diagnósticos, com a distribuição de testes rápidos na rede de saúde. “A tendência é de, com o 
aumento da testagem, aumentar os casos identificados e permitir ao sistema de saúde tratar essas 
pessoas e diminuir a transmissão de mãe para filho”, afirmou. 

Em 2016, o Ministério da Saúde identificou uma epidemia de sífilis no país. “Hoje temos uma 
situação controlada porque temos à disposição medicamentos. Os números não são o que 
gostaríamos, mas estamos em condições de reduzir esses índices e resolver os casos da doença”, 
avaliou Barros. 

Apesar de essencial para o controle da transmissão vertical da sífilis, a penicilina benzatina 
apresenta, desde 2014, um quadro de desabastecimento em diversos países devido à falta de 
matéria-prima para a produção. Segundo o Ministério da Saúde, apesar de a responsabilidade pela 
compra do medicamento ser de estados e municípios, em 2016, o governo brasileiro concentrou a 
aquisição em caráter emergencial para o tratamento de grávidas e seus parceiros. 

Barros explicou que o ministério também aumentou o valor máximo de compra do 
medicamento, que antes era inferior ao custo de produção. Com isso, o problema do abastecimento 
foi resolvido, inclusive com produção nacional. 

Sífilis congênita - Todos os tipos de sífilis são de notificação obrigatória no país há pelo menos cinco 
anos. Entre 2010 e 2016, a taxa de incidência de sífilis congênita e a taxa de detecção de sífilis em 
gestantes aumentaram cerca de três vezes, passando, respectivamente, de 2,4 para 6,8 por mil 
nascidos vivos e de 3,5 para 12,4 casos por cada mil nascidos vivos. A sífilis adquirida, que teve sua 
notificação compulsória implantada em 2010, teve sua taxa de detecção aumentada de 2 para 42,5 
casos por 100 mil habitantes. 

Para a diretora do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais, Adele Benzaken, o aumento nos 
índices significa uma melhora na identificação da doença. “Essa questão de aumento quer dizer que 
a cobertura da testagem está aumentando, estamos conseguindo chamar os parceiros das gestantes. 
Se estamos testando as pessoas, estamos tratando as gestantes e evitando a sífilis congênita”, 
declarou. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/
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O novo boletim aponta que 37% das mulheres grávidas com sífilis conseguiram realizar o diagnóstico 
precocemente. A identificação ainda no primeiro trimestre da gestação e o tratamento adequado 
impede a transmissão da doença da mãe para o bebê. Entretanto, segundo Adele, muitas mulheres 
iniciam o pré-natal tardiamente, então há um prejuízo nesse diagnóstico. 

Para alcançar a meta de eliminação da mortalidade por sífilis congênita estabelecida pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil deve reduzir da taxa atual de 6,8 por mil nascidos 
vivos para um índice menor ou igual a 0,5 por mil. “Isso é possível em um curto prazo, porque a sífilis 
é facilmente detectada e facilmente tratada. Tendo o teste rápido e tendo a penicilina, é possível 
alcançar a eliminação”, disse Adele. 

Segundo o boletim epidemiológico, apenas os estados de Pernambuco, Tocantins, Ceará, 
Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte apresentam taxas de incidência de sífilis congênita mais 
elevadas que as taxas de detecção da doença em gestantes, o que remete a possíveis deficiências no 
diagnóstico precoce e notificação equivocada dos casos de grávidas. 

Medidas adotadas - Para conter o avanço da sífilis no país, Ministério da Saúde, estados e municípios 
vão intensificar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A estratégia, chamada de 
Resposta Rápida à Sífilis nas Redes de Atenção, vai destinar R$ 200 milhões para as 100 cidades que 
concentram 60% dos casos da doença. O plano concentra ações em quatro eixos: diagnóstico; 
vigilância da transmissão; tratamento; e pesquisa e comunicação. 

Em relação à compra centralizada do medicamento, o Ministério da Saúde destinou R$ 13,5 
milhões para a aquisição de 2,5 milhões de ampolas de penicilina benzatina, para o tratamento da 
sífilis adquirida e em gestantes, além de 450 mil ampolas da penicilina cristalina, para uso em bebês. 
A quantidade garantirá o abastecimento da rede pública até 2019. Na ampliação e qualificação do 
diagnóstico, uma das ações do plano é o aumento da testagem, principalmente nas grávidas. Neste 
ano, até setembro, o Ministério da Saúde enviou mais de 6,3 milhões de testes de sífilis, crescimento 
de 33,7% em relação a 2016 (4,7 milhões). 

Campanha nacional - Para incentivar a testes em grávidas e seus parceiros sexuais, o Ministério da 
Saúde lançou uma nova campanha que será veiculada na internet, com os slogans “Faça o teste de 
sífilis, proteja o seu futuro” e “Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e de seu filho”. O público-
alvo são os jovens até 35 anos, casais e gestantes. O objetivo é alertar para a importância do 
diagnóstico precoce, que possibilita o tratamento adequado e diminuição da mortalidade em bebês. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/30/municipios-prioritarios-sifilis.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/30/municipios-prioritarios-sifilis.pdf
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