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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 emergência em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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COLERA - MOÇAMBIQUE, SURTO, ATUALIZAÇÃO, AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS E 
OBITOS. 
Published Date: 2015-03-02 22:08:46 
 
 
Moçambique registra quase 5.000 casos de cólera 
 
Moçambique, no sul da África, divulgou um novo balanço da epidemia de cólera no país. No total, já 
são 41 mortos e 4518 casos confirmados desde 25 de dezembro do ano passado [2014]. 
 
A província de Zambézia, no centro do país, é a mais atingida por causa da estação de chuvas que 
provocou fortes inundações. O rio Licungo ultrapassou 12 metros de altura, uma forte cheia que não 
acontecia há 45 anos. 
 
Em uma entrevista concedida hoje [02/março/2015], o ministro da Saúde Quinhas Fernandes disse 
estar preocupado com a evolução da doença no estado de Tete, na região oeste, que faz fronteira 
com o Zimbábue e o Malauí, onde 1.500 casos de cólera foram registrados apenas na cidade de Tete. 
Nos outros estados, a epidemia se estabiliza e as autoridades moçambicanas acreditam que com o 
fim da estação de chuvas, em março, o período crítico será superado. 
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OIAPOQUE TEM MAIS DE 2 MIL CASOS DE FEBRE CHIKUNGUNYA EM 6 MESES 
04/03/201512h15 

O município de Oiapoque (590 quilômetros de Macapá) registrou mais de 2 mil casos confirmados de 
febre chikungunya de setembro do ano passado até o dia 27 de fevereiro, segundo o Corpo de 
Bombeiros Militar do Amapá (CBM). Os casos suspeitos, porém, já somam mais de 23 mil pessoas, ou 
seja, 14% da população considerando-se os números do IBGE. Nesta terça-feira (3), equipes de 
saúde, assistência social e segurança pública iniciaram uma ação de combate ao mosquito 
transmissor. 

O município decretou estado de emergência em setembro de 2014, quando a situação tornou-se 
"preocupante". Segundo o Corpo de Bombeiros, a proliferação do mosquito Aedes aegypti nesses 
seis meses de operação tem como uma das causas o fato de moradores armazenarem lixo no quintal 
das residências. 

A CVS (Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde) informou que a área central de Oiapoque é a 
região mais afetada pela febre chikungunya, com 506 casos, dados atualizados até o dia 25 de 
fevereiro. 

Na terça-feira, agentes da Cedec (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil), da CVS, dos Bombeiros, da 
Secretaria da Inclusão e Mobilização Social (Sims), da Secretaria de Saúde de Oiapoque e estudantes 
da Universidade Federal do Amapá deram início a uma frente de informação para os moradores e de 
assistência social para aqueles que estão na fase crônica da febre. 
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ESTADO VAI INVESTIGAR RUBÉOLA, SARAMPO E PARVOVÍRUS 

Publicado em 05/03/2015, às 08h38 

A dengue tem se manifestado de forma diferente este ano, mais branda, com pouca frebre e com 
muita mancha vermelha na pele. Para esclarecer se está circulando outra doença, testes de rubéola, 
sarampo e parvovírus B-19, todos transmitidos por via respiratória e que causam o chamado rache 
cutâneo, serão feitos em parte dos doentes, informou na tarde desta quarta-feira (04/03) a 
coordenadora de Combate à Dengue do Estado, Claudenice Pontes. 

Quatro novas mortes de pessoas que adoeceram com sinais de dengue desde janeiro estão sendo 
investigadas em Pernambuco. Uma em Jaboatão dos Guararapes, duas na Zona da Mata (Nazaré da 
Mata e Cortês) e a quarta em Machados (Agreste). Uma outra morte, no Recife, foi descartada. Num 
intervalo de três semanas a doença avançou, atingindo 115 cidades. Já são 3.571 supostos doentes, 
481 com diagnóstico confirmado.  

Antes do Carnaval, o aumento em relação ao mesmo período do ano passado era de 47,25%. Agora, 
alcança 150%, proporção três vezes maior. Na capital, a epidemia conta 295 doentes comprovados 
(aumento de 198%) num universo de 1.632 suspeitas (371% a mais que em 2014). O número pode 
ser muito maior, alertam a secretária de Vigilância à Saúde do Recife, Denise Oliveira, e a 
coordenadora do Programa de Combate à Dengue do Estado, Claudenice Pontes.  

Elas pedem que os profissionais de saúde fiquem mais atentos à doença, que deve ser a primeira 
hipótese diante de quadros supostamente virais com manchas vermelhas na pele. É que, dessa vez, a 
dengue tem apresentado manifestações mais brandas e diferenciadas. Alguns casos estão sendo 
diagnosticados como rubéola e até chicungunha, logo depois confirmados como dengue por exame 
laboratorial. 

Os testes que pesquisam antígenos das outras doenças serão feitos no Laboratório de Saúde Pública 
do Estado. As unidades sentinelas que farão a triagem de casos supostos de dengue e de doenças 
parecidas  são o Hospital Tricentenário, de Olinda, o Jaboatão-Prazeres, em Jaboatão, outro serviço 
em São Lourenço da Mata e quatro que estão sendo definidos no Recife. “Quadros atípicos de 
moradores da capital devem ser comunicados ao Centro de Informações (Cievs) da Secretaria de 
Municipal de Saúde, que funciona 24 horas, pelo telefone (81) 9488-6375”, completa Denise Oliveira. 

“Ainda não temos uma epidemia generalizada no Estado, mas caminhamos para uma situação 
epidêmica”, explica Claudenice Pontes. Antes de a Secretaria de Saúde do Recife constatar uma 
epidemia na cidade, Custódia, no Sertão, viveu situação parecida. As mortes suspeitas em 
Pernambuco são de pessoas na faixa de 40 a mais de 60 anos. Desde janeiro, foram 48 casos 
suspostos de chicungunha. Desses, 39 foram descartados, sendo 14 comprovados como dengue.  

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2015/03/05/estado-vai-investigar-rubeola-sarampo-e-parvovirus-170862.p


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 / 

 
 
PODE FALTAR VACINA BCG EM DIVERSOS ESTADOS BRASILEIROS 
Criado em 06/03/15 19h30 e atualizado em 06/03/15 23h17  

 
A vacina Bacillus Calmette-Guérin (BCG), responsável por imunizar recém-nascidos 

contra a tuberculose, pode faltar em diversos estados brasileiros, segundo o coordenador do 
Observatório Tuberculose Brasil, Carlos Basília. O órgão, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, é 
responsável por monitorar políticas públicas de controle da tuberculose no país. 
 

O coordenador explicou que o fornecimento da vacina está sendo feito de forma 
intermitente pelo Ministério da Saúde desde o ano passado e que a situação se agravou no 
início deste ano. No estado do Rio de Janeiro, segundo ele, a Secretaria de Saúde recebeu 
30% do quantitativo de uso mensal e o estoque de doses para março está quase zerado. 
 

“Vai faltar vacina nas unidades de saúde. Até recebermos a nova cota, haverá 30 dias, 
no mínimo, de desabastecimento nas unidades da vacina para recém-nascidos. É um 
retrocesso, já que a forma mais grave da tuberculose atinge justamente a criança e o 
adolescente”, disse, ao se referir à tuberculose meningocócica. 
 

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou que o envio de 
imunobiológicos – incluindo vacinas e soros – vem ocorrendo de forma intermitente desde 
2014, sempre com quantitativo abaixo do solicitado, particularmente BCG, (vacina contra 
difteria e tétano (dT), tetravalente (imuniza contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e 
outras infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo b) e, mais 
recentemente, doses contra a febre amarela. 
 

“Diante do atraso na entrega de imunobiológicos e do fornecimento em quantidade 
inferior às solicitadas pelos municípios, não é possível garantir que não haverá falta nos 
municípios”, informou o órgão no comunicado. 
 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que, na tentativa de evitar o 
desabastecimento da vacina BCG, a dose deixou de ser aplicada diariamente nas 98 salas de 
imunização – cada centro agora informa os pacientes sobre os dias em que a vacina é 
aplicada. Ainda de acordo com o órgão, até o momento, não foi registrado 
desabastecimento na região. “A mudança foi implantada seguindo orientação do Ministério 
da Saúde, que emitiu alerta sobre a possibilidade de desabastecimento do produto em todo 
Brasil”, destacou o órgão. 
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A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os 
pulmões. Anualmente, são notificados cerca de 6 milhões de novos casos em todo o mundo, 
levando mais de 1 milhão de pessoas à morte. No Brasil, a tuberculose é considerada um 
sério problema da saúde pública. A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil 
novos casos e 4,6 mil mortes. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 
80% do total de casos de tuberculose no mundo. 
 

O Ministério da Saúde está fazendo uma avaliação das demandas dos estados para 
ver como restabelecer os estoques. 
 
* Colaborou Aline Leal 
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