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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 morbi-mortalidade 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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CASOS DE CHIKUNGUNYA JÁ SÃO QUASE CEM MIL 
07/11/2017 01:00 

O número de casos confirmados de febre chikungunya no Ceará em 2017 já chega a 95.820. 
Deste total, 130 evoluíram para óbitos. Os dados constam no boletim epidemiológico mais recente 
da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa-CE), que faz referência até o dia 28 de outubro.   

Conforme a Sesa-CE, 55.985 casos foram registrados em Fortaleza, o que representa 58,4% 
do total e a cidade com os maiores registros. Em segundo, porém com uma diferença considerável, 
está Caucaia, localizada na Região Metropolitana com 4.427 casos confirmados.   
  

Em 2017, a partir do m de fevereiro, observa-se predominância da chikungunya, com 
aumento na confirmação dos casos de forma crescente e significativa, se comparado às demais 
arbovirores e ao mesmo período no ano de 2016.       
  

Das 130 mortes, 99 foram em Fortaleza. As demais aconteceram nos municípios de Caucaia 
(5), Maracanaú (3), Maranguape (3), Aracati (3), Acopiara (3), Senador Pompeu (2), Beberibe (2), 
Itapagé (2), Pacajus (1), Trairi (1), Umirim (1), Jaguaretama (1), Morada Nova (1), Piquet Carneiro (1), 
Marco (1) e Viçosa (1).           

Devem ser consideradas como casos suspeitos de febre chikungunya, segundo o Ministério 
da Saúde, todas as pessoas que apresentarem febre de início súbito maior de 38,5ºC e artralgia (dor 
articular) ou artrite intensa com início agudo e que tenham histórico recente de viagem às áreas nas 
quais o vírus circula de forma contínua.         

Outra arbovirose que continua assustando o Estado é a dengue. Conforme o mesmo boletim 
da Sesa-CE, a doença já fez 23.738 vítimas, com 14 mortes confirmadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/casos-de-chikungunya-ja-sao-quase-cem-mil-1.1846971
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‘PRIMO DO EBOLA’, VÍRUS DE MARBURGO MATA TRÊS EM UGANDA E NO QUÊNIA 
08/11/17 08:55 

 
GENEBRA — Três pessoas de uma mesma família foram contaminadas pelo vírus de 

Marburgo, da mesma família do ebola, no distrito de Kween, no leste de Uganda. Todas morreram, 
sendo que uma das vítimas viajou para o Quênia antes da morte, alertou a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Serviços de emergência de ambos os países foram acionados para rastrear possíveis 
contatos para evitar uma epidemia. 
 

Assim como o “primo” ebola, o Marburgo provoca febre hemorrágica e é extremamente 
letal. Segundo a OMS, a taxa de fatalidade varia entre 23% e 90%. O vírus é transmitido pelo contato 
com sangue, fluídos corporais e tecidos de pessoas ou animais, como macacos e morcegos, 
infectados. Por esse motivo, as equipes de saúde dos dois países foram orientadas a aplicar 
“precauções para o controle de infecções” ao tratar de casos suspeitos ou confirmados, a fim de 
evitar exposição ao sangue e aos fluídos corporais. 
 

Os casos foram relatados pelo Ministério da Saúde de Uganda no dia 17 de outubro, e até o 
dia 3 de novembro haviam apenas os três casos, sendo dois confirmados e um provável. Operações 
de rastreamento foram lançadas nos distritos de Kween e Kapchorwa, em Uganda, e em Kitale e 
Wast Pokot, no Quênia. No dia 4, um agente de saúde que entrou em contato com um dos 
infectados começou a apresentar sintomas da doença e se encontra em tratamento, mas o 
diagnóstico ainda não foi confirmado. 
 

Uma outra pessoa que manteve contato próximo com um dos infectados viajou para 
Kampala, e a vila onde ela se encontra foi posta em observação por um período de 21 dias. Todas as 
equipes de atenção na região foram alertadas, e especialistas em atendimento psicológico da OMS 
foram enviados para Kween para dar apoio à família dos mortos, agentes de saúde e outros 
membros da comunidade. 
 

Por falta de informação e pelo trauma de uma epidemia recente de ebola, muitos moradores 
dos vilarejos na zona rural desses países temem os centros de tratamento e acreditam que os 
agentes de saúde provocaram a morte de pacientes. Com isso, muitos doentes acabam não 
procurando os serviços de saúde e contaminando outras pessoas. Por esse motivo, a OMS está 
organizando visitas guiadas aos centros médicos para reduzir o temor. 
 

Como medida de precaução, 2 mil equipamentos de proteção foram enviados para uso das 
equipes de saúde na região, e campanhas de comunicação e mobilização social foram lançadas com 
apoio de voluntários da Cruz Vermelha, do Unicef e da ONG Médicos Sem Fronteiras. Uma unidade 
de tratamento isolada foi montada em Kapchorwa para receber pacientes suspeitos. 
 

Apesar dos planos de contingência, existe o temor de que a doença avance e transforme os 
casos isolados numa epidemia. Os distritos afetados estão localizados numa região rural 

https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/primo-do-ebola-virus-de-marburgo-mata-tres-em-uganda-no-quenia-22043083.html
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montanhosa, na fronteira de Uganda com o Quênia, no Parque Nacional Monte Elgon. O parque é 
um dos principais pontos turísticos do país e abriga grandes colônias de morcegos frutíferos, 
conhecidos por transmitirem o Marburgo. 
 

Por esse motivo, a OMS pede que os turistas que visitarem a região sejam alertados sobre os 
riscos e tomem medidas de precauções. Entretanto, ressalta a OMS, “o risco de um evento em nível 
global é baixo”. Para reduzir as chances de contaminação, trabalhadores e turistas devem evitar 
permanecer por muito tempo em minas e cavernas habitadas por morcegos e vestir luvas, máscaras 
e roupas de proteção. 
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GRANDE NÚMERO DE CASOS DE LEISHMANIOSE EM BELO HORIZONTE MERECEM 

ATENÇÃO 

 08/11/2017 13:37 

O grande número de casos de leishmaniose visceral em Minas Gerais está chamando a 
atenção. Até agosto de 2017, foram 31 casos notificados da doença em humanos em Belo Horizonte, 
dos quais quatro resultaram em óbito. Desde os anos 2000, o pico de ocorrências da doença foi em 
2008, quando a cidade registrou 161 casos e 18 óbitos. Segundo a professora Ana Paula Fernandes, 
pesquisadora da UFMG e do CTVacinas, proporcionalmente, a leishmaniose sempre matou mais do 
que a dengue. 

O Brasil tem, em média, quatro mil casos de leishmaniose em humanos por ano, com uma 
taxa de mortalidade que gira em torno de 10%. Embora a dengue atinja um número maior de 
vítimas, a taxa de mortalidade costuma ser menor, ou seja, cerca de 3%. Os dados são da Gerência 
de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Assim como é feito em relação à dengue, a prevenção da leishmaniose depende da 
eliminação do vetor. O acúmulo de matéria orgânica nos quintais das casas favorece a proliferação 
do mosquito-palha (flebótomo). Com isso, são muito importantes as ações de conscientização da 
população. 

Por outro lado, tratamento dos cães infectados é encarado como uma medida individual. Até 
pouco tempo, o único método aprovado pelo Ministério da Saúde era a eutanásia dos animais. Hoje, 
existem outras alternativas, como a medicação e o uso de coleira inseticida. "Existe também uma 
vacina desenvolvida por pesquisadores da UFMG, com eficácia significativa na prevenção da doença 
e que vem sendo usada também para tratamento. Impedindo a proliferação do parasita, a vacina 
evita que o cão adoeça e transmita a leishmaniose para humanos e outros animais", comenta Ana 
Paula Fernandes. 

O diagnóstico precoce dos cães assume importância fundamental na prevenção, já que a cura 
só é possível dependendo do estágio da doença e das condições de saúde do animal. Por outro lado, 
a viabilidade do tratamento também esbarra da capacidade do dono de minimizar os riscos de 
contágio e custear o tratamento. É possível que o cachorro seja medicado por anos sem eficácia, o 
que acaba sendo um sofrimento para o bichinho. 

Controlar os surtos de leishmaniose depende, portanto, de um alinhamento de medidas 
governamentais junto a ações individuais. "A doença dos cães não pode ser vista como algo isolado: 
é uma questão de saúde pública", esclarece a pesquisadora da UFMG. 

Ciclo da doença 

A leishmaniose é causada por um parasita (protozoário), transmitido pela picada de um 
inseto conhecido como mosquito-palha. Há vários tipos de leishmaniose no Brasil. As mais comuns 

https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2017/11/grande-numero-de-casos-de-leishmaniose-em-belo-horizonte-merecem-atenc.html


7 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria 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 / 

são a cutânea, a mucosa, a cutânea difusa e a visceral. Algumas podem atingir tanto humanos quanto 
cães e outros mamíferos urbanos ou silvestres, como roedores. 

A transmissão depende de cães ou roedores infectados. Isso porque no Brasil, o homem não 
é um hospedeiro eficiente como fonte de infecção para os vetores. Uma vez instalada no corpo, a 
infecção destrói tecidos e órgãos como a pele, a faringe, a laringe, o baço e o fígado, causando lesões 
que comprometem o sistema imunológico, a coagulação sanguínea e as funções renais. 
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SP FECHA 3º PARQUE POR FEBRE AMARELA E AMPLIA VACINAÇÃO PARA ZONA LESTE 
10/11/2017 15:19 

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo anunciou hoje (10) o fechamento do Parque 
Ecológico do Tietê, na zona leste da capital, após encontrar no local um macaco morto, diagnosticado 
com febre amarela. Com a descoberta do novo caso, o Ministério da Saúde enviará mais 2,8 milhões 
de doses da vacina contra a doença para capital paulista nos próximos dias. Segundo a prefeitura, 
750 mil paulistanos já foram imunizados. 

Este é o terceiro parque fechado em São Paulo para evitar uma possível disseminação da 
doença. De acordo com o secretário estadual da Saúde, David Uip, os três parques devem ser 
reabertos ao público em janeiro do próximo ano, mas todos os frequentadores deverão ter tomado a 
vacina ou usar repelente (no caso de pessoas com restrições à imunização).  

As 2,8 milhões de doses extras serão aplicadas em moradores dos bairros Piratininga e 
Jardim São Francisco, localizados num raio de 800 metros do Parque Ecológico do Tietê, além de dez 
municípios da Região do Alto Tietê e sete em torno da cidade de Osasco. Foram vacinados 85% dos 
trabalhadores dos parques. Outras medidas adotadas são o monitoramento dos primatas e a coleta 
de mosquitos.  

Fracionamento da vacina  

Segundo o secretário, o Ministério da Saúde avalia começar a fracionar a vacina a partir do 
próximo ano com objetivo de aumentar a oferta - todo o estado de São Paulo deve ser vacinado ao 
longo de 2018. Com o fracionamento, a imunização com dose única deixa de valer para toda a vida e 
passa a ter proteção mínima de 9 anos.  

Na capital paulista, os 19 casos suspeitos de febre amarela foram descartados. Este ano, 
nenhum paciente teve diagnóstico positivo para a doença em área urbana. Foram notificados 23 
casos de febre amarela silvestre em humanos no interior paulista, sendo que dez desses infectados 
morreram.  

No estado, foram encontrados 298 macacos mortos com febre amarela, a maior parte (283) 
na cidade de Campinas, no interior paulista. Além disso, quatro pacientes precisaram ser internados 
devido aos efeitos adversos da vacina. "A vacina é efetiva, mas tem riscos. Crianças com menos de 
nove meses, grávidas, mulheres amamentando e pacientes do sistema imune rebaixado não podem 
tomar", esclareceu o secretário. 

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/11/10/sao-paulo-fecha-3-parque-por-febre-amarela-e-amplia-vacinacao.htm
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BRASÍLIA REGISTRA 4.441 CASOS PROVÁVEIS DE DENGUE 
10/11/2017 

 

Foram registrados 4.441 casos prováveis de dengue até a 44ª semana epidemiológica — que 
terminou em 4 de novembro. Desse total, 3.917 são de moradores de Brasília. A maioria se 
concentrou na faixa etária de 20 a 49 anos, o equivalente a 52% das ocorrências. 

Os dados constam do Informativo Epidemiológico Dengue, Chikungunya e Zika nº 40, da 
Secretaria de Saúde, publicado nessa quarta-feira (8). 

Quanto à localidade, 77% agruparam-se nas seguintes regiões administrativas: Ceilândia, 
Estrutural, Gama, Guará, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e 
Taguatinga. 

Em comparação ao ano passado, houve uma redução de 77,6% nos números da doença — a 
44ª semana epidemiológica de 2016 registrou 17.490 brasilienses infectados. 

Neste ano, segundo o informativo da Saúde, o DF teve 19 casos graves e 11 mortes. No 
boletim da 42ª semana, constam 12 óbitos. Porém, uma investigação posterior revelou que o motivo 
de um deles não foi a dengue. 

Febre chikungunya e zika vírus 

A secretaria divulgou também os números da febre chikungunya. Foram 139 incidências 
prováveis, das quais 115 em residentes do DF, e 24 em moradores de outras unidades da Federação. 

A maior parte dos pacientes é de Ceilândia, do Guará, de Samambaia e de São Sebastião. 

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, o zika vírus teve 81 registros prováveis de 
infecção aguda — 60 em habitantes de Brasília. Entre as cidades mais afetadas estão Gama, 
Samambaia, Santa Maria e Taguatinga. 

 

 

 

http://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/brasilia-registra-4-441-casos-provaveis-de-dengue-2/
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