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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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DENGUE EM ALAGOAS: VOLTA A SUBIR NÚMERO DE CIDADES EM EPIDEMIA 
13 Agosto de 2015 - 09:49 

 

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Alagoas registrou, de janeiro a 12 de agosto 
deste ano, 17.738 casos suspeitos de dengue e nove municípios estão em situação de epidemia, são eles: 
Boca da Mata, Junqueiro, Maribondo, Pão de Açúcar, Pariconha, Penedo, Santana do Ipanema, São 
Sebastião e Viçosa. 

O número de municípios infectados aumentou com relação ao mês de julho deste ano, quando 
foram registrados apenas três casos, mas diminuiu com relação ao mês de maio, que eram 16 casos. 

No mesmo período do ano passado foram 10.355 notificações relacionadas à doença; uma 
diferença de  7.383 casos, que corresponde a 71,29%. 

Segundo os mesmos dados da Sesau, de janeiro até agosto deste ano foram confirmados apenas 
quatro casos de zika vírus; no mesmo período do ano passado não havia registro da doença no Brasil. 

Com relação à febre chikungunya, não foi registrado nenhum caso no Estado, segundo a assessoria 
da Secretaria. 

O médico infectologista Celso Tavares, autoridade no assunto, observa que o Aedes aegypti é o 
grande vilão e é preciso que se tenha vários cuidados para se evitar a infecção. “Ele está forte; é preciso 
combater o mosquito com mais veemência”, avalia. 
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EMBAIXADOR DA OMS PARA ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE FAZ VISITA A PE 
13/08/2015 08h36 

 

O Brasil é o único país do mundo que não está em fase de erradicação da hanseníase, de 
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar da situação preocupante, o estado de 
Pernambuco é considerado como referência no tratamento e diagnóstico da doença, também 
segundo dados da OMS. Foi para conhecer as medidas desenvolvidas no estado que o embaixador da 
OMS para eliminação da hanseníase, o japonês Yohei Sasakawa, veio ao Recife, nesta quinta-feira 
(13).  

A eliminação da doença até 2015 é uma meta da Organização das Nações Unidas (ONU), 
mas, apenas em Pernambuco, 2.583 foram identificados em 2014, segundo o Ministério da Saúde -- 
261 deles foram em pessoas com menos de 15 anos. A incidência é o equivalente a 27,84 novos 
casos por cada 100 mil habitantes. No entanto, para estar em estágio de eliminação de acordo com a 
OMS, o coeficiente de incidência não pode passar de 10 casos registrados por cada 100 mil 
habitantes. 

A hanseníase atinge o sistema nervoso, provoca manchas na pele e perda da sensibilidade 
nesses locais. Por muito tempo, a doença -- que tem cura -- foi chamada de lepra e as pessoas que 
recebiam o diagnóstico eram isoladas em colônias. Uma delas, a colônia de Mirueira, no Grande 
Recife, vai receber a visita de Sasakawa. 

Referência 

 
   O Ministério da Saúde indicou Pernambuco como estado referência no combate à doença, 
em 2011. O embaixador Sasakawa visitou, na quarta (12), a Secretaria Estadual de Saúde, no bairro 
do Bongi, Zona Oeste do Recife, e conheceu o método de controle da hanseníase e o programa de 
enfrentamento às doenças negligenciadas. Os pacientes são identificados nos postos de saúde da 
família e são acompanhados até o fim do tratamento. 

Com a ajuda de um tradutor, Yohei Sasakawa disse que o trabalho que tem sido feito no 
estado deve ser copiado por outros estados e até mesmo por outros países. Para ele, essa seria a 
solução para diminuir os casos da hanseníase. 

Campanha 

Desde a segunda-feira (10), uma campanha do Ministério da Saúde busca casos de 
hanseníase em 642 mil crianças e adolescentes, em Pernambuco. A ação acontece em mais de 3 mil 
escolas, em 167 municípios do estado, e segue durante toda a semana. Os agentes comunitários e 
equipes do Programa Saúde da Família vão percorrer as escolas para diagnosticar e tratar a doença. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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A campanha, que é nacional e atinge mais de 2.300 cidades em todo o país, deve avaliar ao 
todo cerca de oito milhões de crianças entre 5 e 14 anos. A expectativa do Ministério da Saúde é de 
que a partir de um diagnóstico positivo -- não apenas da hanseníase, mas também de tracoma e 
verminose -- seja identificado também se há outros casos na família ou comunidade da criança, 
evitando a transmissão da doença. 

Ainda neste semestre, o Ministério da Saúde também vai adotar a terapia preventiva da 
hanseníase para as pessoas que têm contato com pacientes diagnosticados com a doença. A terapia 
vai ser aplicada inicialmente em três estados com alta incidência da doença: Pernambuco, Mato 
Grosso e Tocantins. De acordo com estudos, a profilaxia pode reduzir em 60% a incidência da doença 
e em 57% o risco de hanseníase em contatos de pacientes diagnosticados. 
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INSTITUTO BUTANTAN VAI AUMENTAR PRODUÇÃO DE SOROS EM 75% 
15/08/2015 - as 03:00:0 

 

Estado de São Paulo - Capacidade de produção de soros do Instituto Butantan pode 
aumentar em até 75%. Isso será possível graças aos 43 milhões de reais em investimentos na 
infraestrutura da unidade, que fica na capital paulista. Foram finalizadas as obras de modernização e 
ampliação da fábrica de soros e do local de estoques.  
 

Além disso, o Instituto Butantan ganhou um novo prédio para abrigar o Laboratório de 
Artrópodes, onde são criados e mantidos as aranhas e escorpiões usados para a produção de 
venenos. Dessa forma, o instituto terá capacidade para fabricar até 700 mil ampolas de soro por ano.  
 

O Butantan produz e distribui para todo o Brasil 13 diferentes tipos de soros para 
tratamentos em caso de acidentes com animais peçonhentos como serpentes, aranhas, escorpiões e 
lagartas, além de raiva em humanos, botulismo, difteria e tétano.

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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http://www.regiaonoroeste.com/portal/materias.php?id=123837
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INCIDÊNCIA DE DOENÇA MENINGOCÓCICA É MAIOR EM ADOLESCENTES E JOVENS 

ADULTOS  
Brasil, 15 de Agosto de 2015. 

No Brasil, mesmo com terapia e cuidados intensivos adequados, a doença têm 20% de 
mortalidade; casos fatais aumentam com a idade. 

A doença meningocócica, causada por diferentes tipos de meningococos (A,B,C,W e Y), 
caracteriza-se pela rápida progressão e acomete desde crianças até idosos. Em apenas 24 horas, o 
quadro da pessoa infectada pela bactéria pode evoluir de sintomas parecidos com o de uma gripe, 
até a morte. Segundo Dr. Ricardo Cunha, médico sanitarista e responsável pelo setor de vacinas do 
Delboni Medicina Diagnóstica, essas doenças possuem alto nível de mortalidade no Brasil, chegando 
a 20% dos infectados. 

“Dados estatísticos revelam que a doença meningocócica não é um risco apenas para 
crianças, demonstram também que adolescentes e adultos estão entre os grupos onde se 
concentram os maiores números de casos, sendo os adolescentes os principais transmissores da 
doença; que é transmitida por meio de gotículas de secreção da garganta”, afirma o especialista. 

De acordo com Dr. Ricardo, adolescentes e adultos jovens estão mais suscetíveis a contrair a 
doença meningocócica em função dos seguintes fatores: fumo, ambientes compartilhados, 
convivência em aglomerações, contatos íntimos e viagens para regiões de risco. 

A melhor forma de se prevenir da meningite meningocócica e a meningococcemia, principais 
manifestações da doença meningocócica, é a vacinação. Afinal, nem sempre é possível evitar os 
outros fatores de risco para a doença como, por exemplo, os ambientes com grande aglomeração de 
pessoas, onde eventualmente pode estar um indivíduo contaminado, até porque cerca de 10% da 
população pode ser portador assintomático, ou seja, ter a bactéria alojada na garganta e não 
desenvolver nenhuma doença, mas podendo assim mesmo transmitir para outras pessoas. 

Atualmente há 3 tipos de vacinas disponíveis para a prevenção da doença meningocócica, que são: 
Meningocócica do grupo C, indicada para crianças a partir de dois meses de idade, adolescentes e 
adultos; a vacina Meningocócica ACWY, conhecida também como quadrivalente, indicada para 
crianças maiores de um ou dois anos de idade (dependendo da marca do produto), adolescentes e 
adultos; E por fim a mais recente vacina para contra o Meningococo B, indicada para crianças a partir 
de dois meses de idade, adolescentes e adultos até 50 anos. 

“Vale ressaltar que além dos riscos de morte, que aumentam com a idade, essas doenças 
podem trazer importantes sequelas, como cicatrizes, amputações, perda auditiva, falência renal, 
entre outras”, conclui Dr. Ricardo. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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DOENÇA RARA ACOMETE PACIENTE COM DENGUE EM CAMPOS, NO RJ. 
3/08/2015 09h45  

Segundo CRDI, só há dois casos da doença em todo Brasil. Homem passou por cirurgia e está na UTI. 

Um homem de 53 anos está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 
Ferreira Machado (HFM) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, por conta de 
complicações causadas pela dengue. O paciente sofreu uma ruptura do baço espontâneo, uma 
doença rara, que só há mais um registro no Brasil. Segundo o Centro de Referência de Doenças 
Imuno-Infecciosas, o município passa por um quadro linear epidêmico e aguarda avaliação da 
Secretaria de Saúde de Estado para decretar epidemia. 

O paciente, que é morador do Parque Prazeres, passou por cirurgia na tarde dessa terça-feira 
(11) após complicações causadas pela dengue. O homem sofreu uma ruptura de baço espontâneo, 
que é uma inflamação intensa dos vasos sanguíneos. “Os vasos ficam muito inflamados e há um uma 
exigência maior do baço, quando o baço está comprometido, e por isso que é raro de se romper, mas 
rompeu. O importante é que o diagnóstico foi feito rápido e deu tempo de tratar, porque é caso de 
óbito”, informou o diretor do CRDI, Luiz José de Souza. 

Apenas dois casos dessa doença foram notificados em todo país, a partir de complicações da 
dengue, os dois casos são do Estado do Rio de Janeiro. 

“É uma doença raríssima e pelos nossos relatos a ruptura de baço espontâneo causados pela 
dengue, nós temos dois casos de baço espontâneo no país. Nós temos um caso raro e isso ocorre 
muitas vezes devido ao consumo intenso dos fatores de coagulação. Ocorre mais na malária, nas 
doença infecciosas como a malária, a febre tifoide, a monocleose, mas na dengue é bastante 
incomum, mas existe na literatura mundial e no país esse é o segundo caso”. 

De acordo com Luis José, a dengue pode ter as diversas formas e gravidades, mesmo com os 
sorotipos mais comuns da doença. “Você pode ter casos graves, as vezes com sorotipos até menos 
violento, como o 1, podemos ter gravidade em qualquer caso. Nós já tivemos casos de outros 
sorotipos como hemorragia cerebral, comprometimento de outros órgãos importantes, mas esse 
caso específico, o paciente tem uma hepatite que acometeu o fígado, uma hepatite importante, mas 
houve essa ruptura do baço, felizmente, que é nosso objetivo no CRD, deu diagnóstico preciso e 
precoce e esse diagnóstico rápido e ação cirúrgica rápida fez com que fosse salvo o paciente. 

O diretor informou que por conta da raridade da doença, a a equipe vai reunir todas as 
informações sobre o caso e enviar para a para revistas científicas internacionais, para registar na 
literatura da medicina a raridade da doença. 

“Vamos fazer um trabalho científico e enviar para iuma revista internacional ou da Sociedade 
Brasileira de Infectologia ou a Medicina Tropical”, afirmou. 

Quadro epidêmico 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Atualmente o município contabiliza Com 1.931 casos confirmados de dengue. Segundo o 
CRDI são cerca de 30 a 40 casos confirmados por semana. E de acordo com Luiz José, Campos se 
enquadra nos critérios de avaliação de epidemia. 

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que durante as trinta e uma semanas 
epidemiológicas de 2015 (de 1º de janeiro a 8 de agosto de 2015), foram notificados 50.586 casos 
suspeitos de dengue no estado do Rio de Janeiro, com 13 óbitos: Miracema (1),Campos dos 
Goytacazes (1), Barra Mansa (1),  Piraí (1), Paraty (1), Volta Redonda (1), Quatis (1) e Resende (6). As 
notificações foram compiladas pela Secretaria de Estado de Saúde a partir de dados inseridos no 
sistema pelos municípios de todo o estado até às 15h do dia 11 de agosto. No momento, nenhum 
município registra epidemia da doença. 
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