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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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EM PLENO SÉCULO 21, EUA CONVIVEM COM A PESTE, QUE MATOU MILHÕES NA IDADE 

MÉDIA 

 
Postada em: 16/02/2016 22h38m 

 
Os Estados Unidos levaram o homem à Lua há quase 50 anos, mas americanos ainda morrem de uma 
doença que arrasou a Europa na Idade Média. Por que isso ocorre? 
 
A chamada peste negra causou cerca de 50 milhões de mortes na África, Ásia e Europa no século 14. 
A epidemia dizimou metade da população europeia. 
 
O último surto em Londres foi a Grande Praga de 1665, que matou um quinto dos moradores da 
cidade. Depois houve uma pandemia na China e na Índia no século 19, que ceifou mais de 12 milhões 
de vidas. 
 
A doença, contudo, não ficou relegada ao porão da história. Ainda é endêmica (mantida sem 
necessidade de contaminação do exterior) em Madagascar, na República Democrática do Congo e no 
Peru. E o mais surpreendente é que ela ainda mata pessoas nos EUA. 
 
Até o momento há registros de 15 casos no país em 2015, com quatro mortes - ante uma média de 
sete casos por ano neste século, segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na 
sigla em inglês) do governo americano. 
 
A bactéria responsável pela doença - Yersinia pestis - entrou nos EUA em 1900, por meio de barcos a 
vapor infestados de ratos, de acordo com Daniel Epstein, da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 
"A praga era bastante presente (nos EUA), com epidemias em cidades portuárias da costa oeste. Mas 
o último surto urbano da praga foi em Los Angeles em 1925. Daí se espalhou por meio de ratos do 
campo, e assim se entrincheirou em partes do país", afirma Epstein. 
 
Se não for tratada, a doença - tipicamente transmitida a humanos por pulgas - tem um índice de 
mortalidade de 30% a 60%. Antibióticos, contudo, são efetivos se há diagnóstico precoce. 
 
 
A praga 
 
Mais de 80% dos casos nos EUA são de peste bubônica, a forma mais comum da doença, que afeta os 
nódulos linfáticos e causa gangrena. Há outros dois tipos, a séptica, que causa infecção no sangue, e 
a pneumônica, que afeta os pulmões. 
 
A doença pode ser difícil de identificar em seus estágios iniciais, porque os sintomas, que 
normalmente se desenvolvem após sete dias, parecem com o de uma gripe comum - um teste de 
laboratório pode confirmar o diagnóstico. 

http://surgiu.com.br/noticia/231958/em-pleno-seculo-21-eua-convivem-com-a-peste-que-matou-milhoes-na-idade-media.html
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A maioria dos casos ocorre no verão, quando as pessoas passam mais tempo em áreas externas. 
Essas áreas nos EUA são os Estados do Novo México, Arizona, Califórnia e Colorado, segundo o CDC. 
 
"O conselho é se precaver contra mordidas de pulgas e não manusear carcaças de animais em áreas 
endêmicas da praga", diz Epstein. 
 
Todos os casos de 2015 no país foram registrados nesses Estados, ou outros Estados a oeste do 
meridiano 100, que divide o país no meio - Amesh Adalja, um especialista em doenças infecciosas da 
Universidade de Pittsburgh, refere-se a esse meridiano como a "linha da praga". 
 
"O cão-da-pradaria (mamífero roedor) é o principal meio de transmissão da praga, e ele se concentra 
a oeste do meridiano 100", diz Adalja. A geografia e o clima do oeste dos EUA favorecem a presença 
desses roedores, e como eles são "animais sociais", acabam contribuindo na proliferação de pulgas 
infectadas. 
 
O furão-do-pé-preto e o lince-do-Canadá são outras espécies suscetíveis, afirma Danielle Buttke, 
epidemiologista do Serviço Nacional de Parques dos EUA. 
 
A existência desses "reservatórios animais" explica a dificuldade em erradicar a praga, afirmam 
especialistas. 
 
A única doença humana erradicada até o momento, a varíola, não existe em animais. O mesmo 
ocorre com a poliomielite, que a OMS trabalha para erradicar, mas ainda é endêmica em três países - 
Nigéria, Afeganistão e Paquistão (e também na Síria desde a atual guerra civil). 
 
"A não ser que exterminemos os roedores, (a praga) sempre vai estar por aí", afirma Epstein. 
 
Por outro lado, cientistas no Centro Nacional de Saúde da Vida Selvagem dos EUA vêm trabalhando 
com parques no desenvolvimento de vacinas orais para proteger furões-do-pé-preto e cães-da-
pradaria - esses últimos parecem preferir iscas com sabor de manteiga de amendoim. 
 
Uma vacina injetável para os furões também foi criada. Isso abre a possibilidade de eliminar a doença 
nesses animais, ao menos nos parques nacionais mais visitados dos EUA. 
 
A pesquisa sobre a doença está em um estágio "vibrante", afirma Adalja, com cientistas trabalhando 
em diagnósticos e vacinas humanas efetivas. 
 
Isso ocorre porque a praga foi classificada como uma "arma biológica categoria A", segundo o 
pesquisador. Uma média de sete casos por ano é uma coisa, mas o risco de uma guerra biológica, 
ainda que remoto, é algo bem diferente.  
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EM MORRO DE NOVA DESCOBERTA, NO RECIFE, NINGUÉM ESCAPA DA CHICUNGUNHA 
Publicado em 17/02/2016, às 20h22  

Um morro dominado, literalmente, pelo mosquito Aedes aegypti. Em todas as casas da escadaria 
José Correia, na Zona Norte do Recife, moradores sofrem com a chicungunha. “Está todo mundo 
doente. Nenhuma das 11 pessoas da minha família escapou”, lamenta a doméstica Jaciara Luiz da 
Silva, 32 anos, que há 15 dias sofre com dores nas articulações. O lixo acumulado ao longo da 
escadaria, que fica no Córrego da Areia, comunidade do bairro de Nova Descoberta, somado à falta 
de proteção dos moradores, que não têm dinheiro para comprar repelente, transformaram o local 
em um verdadeiro paraíso para o mosquito.  
 
“Sei que a população tem culpa, mas o descaso do governo piora a situação”, afirma o ambulante 
Maurício Coutinho de Oliveira, 40. As nove pessoas que moram em sua residência estão com 
sintomas da doença. Ele reclama que a Prefeitura do Recife não faz a limpeza da área e que sua casa 
não recebeu a visita dos agentes de saúde. Segundo Maurício, a varrição só acontece depois que os 
moradores telefonam solicitando o serviço.  
 
No último dia 13 de fevereiro, quando foi promovido o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, 
agentes do Exército Brasileiro estiveram na comunidade, mas segundo os moradores a ação não foi 
eficiente. “Os soldados não chegaram a entrar nas casas, apenas na área externa, e nem vistoriaram 
os terrenos baldios que existem por aqui. Distribuíram panfletos e foram embora. Precisamos de 
uma ação de fiscalização mais eficiente”, reclama Jaciara.  
 
Para o vigilante José Fernando do Nascimento, 59, a falta frequente de água na comunidade também 
pode estar colaborando para a proliferação do mosquito, já que muitos moradores precisam 
armazenar água. “Por isso precisamos de uma melhor fiscalização”, disse. O vigilante e a sua mãe, de 
83 anos, estão sofrendo com dores nas articulações e febre alta.  
A situação caótica constatada pela reportagem do NE10 no Córrego da Areia, em Nova Descoberta 
(em todas as residências abordadas havia pessoas doentes), também está confirmada no mapa de 
infestação divulgado pela própria prefeitura do Recife, que considera Nova Descoberta como 
situação de alto risco. O levantamento englobou 77 bairros, classificando 43 deles como situação sob 
controle, 25 de risco médio, 8 de alto risco e 1 (Alto José Bonifácio - também na Zona Norte) como de 
risco muito alto. 
 
Ao contrário do que dizem os moradores, a Prefeitura do Recife informou, por meio de nota, que 
houve intensificação das ações para controle do mosquito, “através do trabalho dos agentes de 
saúde ambiental e controle de endemias (asaces) e soldados do Exército, entre os dias 25 de janeiro 
e 5 deste mês. O trabalho incluiu visitas aos domicílios e tratamento dos focos encontrados com 
larvicida”. 
 
ATENDIMENTO – Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, pacientes 
disputam cadeiras e até espaço no chão enquanto aguardam o médico. “Desde o início da epidemia 
dos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti (dengue, zika e chicungunha), a nossa emergência está 
lotada. Usamos as pulseiras de prioridade e os pacientes que chegam com febre alta, vômito ou 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2016/02/17/em-morro-de-nova-descoberta-no-recife-ninguem-escapa-da-chicungunha-597437.php
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suspeita de sangramento são rapidamente atendidos. O primeiro exame solicitado é o hemograma, 
para eliminar o risco de dengue hemorrágica”, explica a médica clínica da unidade Danielly Teles. 
Segundo ela, em 90% dos casos os pacientes são medicados e orientados para seguir o tratamento 
em casa.  
 
Diferentemente de janeiro do ano passado, quando a maioria dos pacientes apresentavam manchas 
no corpo e febre baixa – sintomas relacionados com a zika -, hoje grande parte dos casos, pelo 
menos na UPA de Nova Descoberta, é de chicungunha – que apresenta sintomas de febre muito alta 
e fortes dores nas articulações.  
 
No último mês de janeiro, foram diagnosticados 284 casos de chicungunha, 200 de dengue e nenhum 
de zika. Porém, a médica Danielly Teles destaca que os números da UPA de Nova Descoberta não 
representam a realidade de Pernambuco e que o risco de contaminação da zika ainda é grande. “É 
notório que em janeiro de 2015 vivemos um surto de zika e hoje de Chicungunha, ao menos na Zona 
Norte do Recife. Mas o risco de contaminação pelos três vírus continua”. 
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FEBRE AMARELA - ANGOLA (VÁRIAS PROVÍNCIAS), SURTO, AUMENTO DO NÚMERO DE 
OBITOS, FALTA DE VACINAS 
Published Date: 2016-02-17 20:26:27 
 
Epidemia de febre amarela em Luanda já matou 77 pessoas 
O número de mortes provocadas pela epidemia de febre amarela em Angola ascende já a 77, com 
mais de 315 casos suspeitos de infecção, disse hoje [17/fevereiro/2016] à Lusa o representante da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) no país. 
 
De acordo com Hernando Agudelo, nesta altura já estão comprovados laboratorialmente 10 casos de 
febre amarela [preocupante, muito preocupante. Veja comentário abaixo - Mod. RNA] em Angola, 
sendo que para a OMS "com um único é possível declarar o surto". 
 
"Há outros casos em análises, mas há muitos suspeitos que acabam por não ser febre amarela, 
podem ser por exemplo malária", explicou o representante da OMS. 
 
Aquela organização de saúde das Nações Unidas está a colaborar com as autoridades angolanas no 
combate à doença, nomeadamente numa campanha de vacinação extraordinária da população de 
Luanda. 
 
"Temos 77 óbitos, até ao momento, mas isso não significa que sejam todos de febre amarela. É uma 
suspeita que tem de ser verificada pelo laboratório. São casos que caem dentro da descrição da febre 
amarela", sublinhou ainda Hernando Agudelo, em entrevista à Lusa, em Luanda. 
 
O foco da epidemia está concentrado desde o final de dezembro [2016] na zona do mercado 
"Quilómetro 30", no município de Viana, arredores de Luanda, onde decorre uma campanha de 
vacinação da população por militares. 
 
Cerca de um terço dos óbitos suspeitos aconteceram em Viana, mas mortes suspeitas já se 
registraram também em outras províncias angolanas, essencialmente de vendedoras que se 
deslocaram àquele mercado, para comercializar produtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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NOROESTE DE SÃO PAULO TEM 32 CASOS CONFIRMADOS E TRÊS MORTES POR H1NI ESTE 

ANO 
17/02/2016 16h31 

A região noroeste do estado de São Paulo registrou este ano três mortes causadas pelo vírus 
Influenza H1N1. Desde o início de janeiro, foram 79 notificações de suspeita de infecção em dez 
cidades da região. Desse total, 32 casos foram confirmados, 36 deram negativo e 11 aguardam o 
resultado dos exames. A ocorrência da Influenza A (H1N1) é maior no inverno. 

Na última segunda-feira (15), um homem morreu em São José do Rio Preto, município que registrou 
cinco casos da doença. Duas mortes ocorreram em Tabapuã e Santa Adélia, municípios vizinhos de 
Catanduva, cidade que tem 16 casos da doença confirmados. 

Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva, o 
município de Santa Adélia registrou, além da morte, mais dois casos de Influenza A (H1N1). Em 
Itajobi, duas pessoas contraíram a doença, mesmo quantidade registrado nas cidades de Fernando 
Prestes, Itajobi e Pindorama. Já nas cidades de Catinguá, Tabapuã e Palmares Paulista houve a 
incidência de um caso em cada uma delas. 

Os principais sintomas da gripe A (H1N1) são infecção aguda das vias aéreas e febre – em geral mais 
acentuada em crianças do que em adultos. Também podem surgir calafrios, mal-estar, dor de cabeça 
e de garganta, moleza e tosse seca, além de diarreia, vômito, fadiga e rouquidão. 

A prevenção da doença é feita com regras básicas de higiene, como cobrir a boca ao tossir ou 
espirrar e lavar as mãos com frequência. Também se deve evitar permanecer por muito tempo em 
ambientes fechados, sem ventilação e com aglomeração de pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/regiao-noroeste-de-sp-tem-32-casos-confirmados-e-tres-mortes-por-h1ni-este-ano
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GASTROENTERITE - BRASIL (CEARÁ, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE, ALAGOAS, MINAS 

GERAIS), AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS 
Published Date: 2016-02-17 22:15:00 

 
 
Aumento de casos de 'virose da mosca' [gastroenterite - Mod. RNA] lota emergências no Ceará 
 
Com o calor intenso e chuvas esporádicas, muita gente tem procurados os postos de saúde em 
Fortaleza neste período, reclamando de náuseas, vômitos, diarreias, dores abdominais, febre baixa e 
dores pelo corpo. Embora os sintomas sejam inespecíficos, a suspeita clínica é que a capital cearense 
esteja vivendo um surto de gastroenterite viral, popularmente conhecida como "virose da mosca". 
 
A médica Jordânya Alves explica que não existe comprovação científica da ligação do surto de 
diarreia com a mosca, mas elas servem de alerta, pois costumam aparecer em locais com algum tipo 
de contaminação, especialmente de água e alimentos. "Não tem essa associação. O que acontece é 
que nesse período de chuvas acaba tendo mais moscas e a população associa a isso", explica a 
médica. 
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PAÍS TEM 5 CASOS DE GUILLAIN-BARRÉ POR DIA, AUMENTO DE 19% 
Publicado em 18/02/2016, às 08h20 

A ocorrência da síndrome de Guillain-Barré (SGB) no Brasil cresceu 19% entre janeiro e novembro de 
2015, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em relação à média dos anos 
anteriores. O número total de pacientes registrados com a doença autoimune no período foi de 
1.708, o que corresponde a mais de 5 casos por dia. O País é o mais afetado pela zika no mundo e a 
OMS afirma que há uma "relação provável, embora ainda não comprovada" entre o vírus e a 
síndrome, que pode causar paralisia. 

De acordo com a OMS, o aumento da incidência foi maior em Alagoas (aumento de 516,7%), Bahia 
(196,1%), Rio Grande do Norte (108,7%), Piauí (108,3%), Espírito Santo (78,6%) e Rio (60,9%). 

O vendedor Ideraldo Luiz Costa Duarte, de 43 anos, foi uma das vítimas. Ele chegou cedo ao estádio 
onde seu time disputaria uma partida de futebol por uma liga amadora de Maceió. Era um domingo 
de junho e ele se apressava para vestir o material esportivo. Mal calçou as chuteiras, no entanto, 
sentiu uma dormência nas pernas, que logo foi se espalhando pelos braços e lábios. Foi para casa.  

Acabou internado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde fez uma série de exames sem chegar a 
nenhum resultado conclusivo, e sofreu uma parada cardíaca. "Pensei que fosse morrer", relembra. 
"Acordei na Santa Casa (de Misericórdia de Maceió, referência na doença), onde finalmente 
descobriram que era Guillain-Barré", lembra. Ele foi um dos 50 pacientes diagnosticados com a 
síndrome no Estado em 2015 e tratados pela equipe liderada pelo hematologista Wellington Galvão. 
"Em um Estado em que a média anual de pacientes com a síndrome é de 12 casos, o volume 
registrado no ano passado assusta", diz Galvão. "Para se ter uma ideia, de março a dezembro, 43 
casos estão diretamente ligados ao zika", afirma o profissional, que preside o Sindicato dos Médicos 
de Alagoas.  

"O número de casos aumentou exatamente no mesmo período de avanço das viroses (zika, dengue e 
chikungunya, ligadas ao 'Aedes aegypti')", observou o médico neurologista Marcelo Adriano Vieira, 
responsável pela investigação dos casos de Guillain-Barré no Piauí. Foi o que aconteceu com o artista 
plástico Fabiano Campos, de 72 anos. "Fiquei com 49 quilos e tenho 1,78 metro", diz ele. 

Campos acabou paralisado: perdeu o movimento dos membros superiores e inferiores. Se 
alimentava por uma sonda e não falava. O tratamento foi difícil e, segundo o médico Roberval Leite, 
só não houve mais problemas por causa do diagnóstico rápido da síndrome. 

No Piauí, 42 pacientes foram diagnosticados com Guillain-Barré, ante 23 no ano anterior. Em 
Pernambuco, foco dos casos atuais de microcefalia, 50 casos foram registrados, ante 14 no ano 
anterior. Na Bahia, só até julho de 2015 houve 42 casos confirmados, dos quais 26 têm histórico de 
zika, dengue ou chikungunya, segundo a OMS. No Rio Grande do Norte, em 2014, 33 pacientes 
tiveram a síndrome confirmada, ante uma média de 20 casos por ano. 

Incerteza - O Ministério da Saúde confirmou a associação entre a Guillain-Barré e o vírus da zika em 
dezembro. Na quarta-feira, 17, o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF), do Rio, e a Fiocruz 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2016/02/18/pais-tem-5-casos-de-guillain-barre-por-dia-aumento-de-19_porcento-597502.php


11 

 
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 / 

firmaram acordo para a realização de pesquisas conjuntas sobre a relação do zika não só com a 
Guillain-Barré, mas também com casos de encefalites e encefalomielites. 

Por enquanto, qualquer associação é prematura, segundo o neurologista Fernando Cendes, da 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. "Pode ser efeito do aumento do conjunto de viroses no 
País."  
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DISPARADA DE CASOS DE CAXUMBA PÕE MINAS EM ALERTA 
Atualizado em 18/02/2016 07:43 

 
A alta da dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, é hoje a 
grande preocupação das autoridades de saúde do Brasil e do mundo. Porém, a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) de Minas Gerais acende o alerta para outra enfermidade. Em 2015, foram 3.810 
notificações de caxumba, número que engloba casos suspeitos e confirmados da doença. O número 
é quase seis vezes mais alto do que o registrado em 2014 e o maior dos últimos nove anos. Em Belo 
Horizonte, o aumento de casos confirmados foi de 431%. A secretaria admite que houve surtos 
durante o período. Jovens e adultos foram os mais infectados, pois não tomaram a segunda dose da 
vacina tríplice viral, que protege contra a caxumba, o sarampo e a rubéola. 
 
“É importante frisar que em 2015 a caxumba ocorreu em todo o Brasil. A doença, que antes era 
comum em crianças, vem atingindo cada vez mais a população jovem e adulta que não recebeu a 
segunda dose da vacina, incluída no calendário infantil somente a partir de 2004. Desde então, os 
bebês são vacinados aos 12 e aos 15 meses, com a primeira e a segunda dose, respectivamente. É 
sabido que grande parte da população (jovem e adulta) de hoje não tomou a segunda dose. Cabe 
reforçar que a vacina é a única forma de prevenir a doença”, explica Tatiane Dettoni, referência 
técnica de caxumba da SES. 
Também conhecida como parotidite, a caxumba geralmente tem sintomas considerados amenos. É 
caracterizada pelo aumento das glândulas salivares, o que provoca um inchaço no rosto. Nos casos 
graves, pode evoluir até para meningite. O contágio ocorre pela saliva e por gotículas, por isso a 
preocupação das autoridades. Ao longo de 2015, o estado passou por 12 surtos da doença. A maior 
concentração de casos ocorreu em junho, julho e agosto, no inverno, quando a incidência da doença 
é maior. As regiões mais atingidas, segundo a SES, foram Belo Horizonte e municípios da Grande BH, 
como Santa Luzia e Contagem. 

Foram 3.810 notificações de caxumba em todo o estado em 2015, média de 10,4 por dia. No ano 
anterior, foram 684. Esse foi o maior total de casos dos últimos nove anos, ultrapassando os de 2008, 
quando foram feitas 1.140 notificações. A capital mineira seguiu o mesmo ritmo. No ano passado, 
foram confirmados 218 casos, contra 41 de 2014, e 17 de 2013. Em 2016, uma pessoa já foi infectada 
pela doença, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). 
 
Em 2015, postos de saúde de Belo Horizonte sofreram com a falta de vacinas. Mas, segundo a SES, a 
tríplice viral não estava entre os medicamentos que sumiram dos estoques. “Não houve 
desabastecimento da vacina que protege contra a caxumba, sarampo e rubéola. Ainda no ano de 
2014, foi realizada a campanha de seguimento para atender a população, também com a oferta 
desse imunobiológico. Nas situações de surtos, o bloqueio contra a doença (bloqueio vacinal) foi 
feito de imediato, tão logo as autoridades de saúde foram notificadas”, afirmou Tatiane Dettoni. 
 
A estratégia em 2016 para diminuir o número de casos de caxumba será fortalecer as ações de 
conscientização da população para tomar a segunda dose da vacina. “A única forma de prevenir a 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/02/18/interna_gerais,735292/disparada-de-casos-de-caxumba-poe-minas-em-alerta.shtml
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doença é por meio da vacinação. Portanto, recomenda- se para aqueles que desconhecem ou que 
sabem que não tomaram a segunda dose que procurem orientação nos serviços de saúde, por 
exemplo, as Unidades Básicas de Saúde. Assim, uma das principais estratégias, é fortalecer as ações 
nos pontos de atenção, sensibilizando, ao mesmo tempo, pais e responsáveis para que as crianças 
tenham o cartão vacinal em situação regular. Além disso, o Estado atua para garantir altas coberturas 
vacinais, sobretudo, em campanhas evitando bolsões de suscetíveis”, comentou Tatiane. 
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MINISTRO ADMITE LIGAÇÃO COM ZIKA EM 40% DOS CASOS DE MICROCEFALIA 

O ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse acreditar que 40% das notificações de microcefalia no 
País estejam relacionadas ao zika. O restante estaria associado a outras causas – como doenças 
genéticas ou infecções por citomegalovírus, herpes ou toxoplasmose. Por esse raciocínio, dos 5.280 
registros em análise, 2.112 seriam efetivamente ligados à transmissão do zika durante a gestação. 

A avaliação foi feita um dia depois da polêmica em torno da mudança no formato do informe 
epidemiológico, que não traz mais números de exames que já comprovaram laboratorialmente 
infecção por zika. No boletim anterior, com dados até o dia 6, o Ministério da Saúde havia relatado 
41 casos de bebês cujos testes confirmaram a presença do vírus. 

O número era considerado baixo pelo governo e, conforme a reportagem do Estadoapurou, por uma 
determinação do ministro passou a ser omitido. A mudança provocou mal-estar dentro da pasta. 
Parte dos técnicos, que defendia a divulgação dos números, considerou a omissão como uma 
estratégia para inflar os números e reforçar os argumentos para aprovação no Congresso da CPMF 
para financiar a Saúde. 

Castro reafirmou nesta quinta-feira, 18, estar convicto de que o número de casos de microcefalia 
relacionados ao zika é superior ao que foi apontado nos exames laboratoriais até agora. E que houve 
infecção por zika na “maior parte” das mães que tiveram bebês com microcefalia. Minutos depois, no 
entanto, admitiu que a estimativa usada pelo ministério não chega nem mesmo à metade dos casos. 
A pasta teria chegado ao porcentual de 40% fazendo uma análise dos exames avaliados até o 
momento – houve 508 confirmações, o equivalente a 37,7% do total. 

Desde esta quinta, a notificação de casos suspeitos por zika é obrigatória no País. Com a medida, 
profissionais de saúde devem comunicar autoridades sanitárias semanalmente se atenderam 
pacientes com suspeitas da doença. No caso de gestantes, a comunicação deve ser imediata. “Agora 
temos testes que nos permitem dar com segurança o diagnóstico do vírus.” 

As declarações foram dadas durante a Reunião Bilateral Brasil-EUA, Fortalecimento da Cooperação 
para a Resposta à Epidemia do Vírus Zika. No encontro, que termina hoje, representantes dos dois 
países discutem estratégias para desenvolver pesquisas que ajudem no diagnóstico e prevenção da 
doença e no combate ao Aedes aegypti. “O mais importante é a vacina”, disse Castro. Ao fim do 
encontro, será divulgado um cronograma sobre as medidas que podem ser adotadas. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/ministro-admite-liga%C3%A7%C3%A3o-com-zika-em-40percent-dos-casos-de-microcefalia/ar-BBpGXFc?li=AAggV10&ocid=mailsignoutmd
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CASOS DE SÍFILIS EM RECÉM-NASCIDOS TRIPLICAM NO PAÍS 

18/02/2016-10:40 
 
RIO - Uma doença tão silenciosa quanto perigosa se espalha pelo país, preocupando médicos e 
autoridades que tentam superar a escassez do antibiótico mais usado no seu tratamento. Um 
relatório interno assinado pelo diretor do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST), Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, detalha a escalada dos casos 
de sífilis em gestantes e em recém-nascidos desde 2008, prevendo um recrudescimento do problema 
em 2016. No documento, Mesquita recomenda a “aquisição urgente” de penicilina cristalina. Usado 
para tratar bebês que foram infectados no útero materno, o medicamento está em falta no Brasil. 

Considerada uma doença silenciosa por não apresentar sintomas graves em seus estágios iniciais, a 
sífilis pode levar a problemas cardíacos, meningite e até à loucura. Se contraída por mulheres 
grávidas, a bactéria Treponema pallidum, responsável pela sífilis, pode causar nos bebês 
malformações (como a microcefalia), cegueira e deficiência mental. Os casos mais graves levam à 
morte. Daí a importância de exames pré-natais para detectar a doença em sua fase primária, 
impedindo o contágio da mãe para o filho. O tempo de exposição à bactéria é determinante. 

Datada do último dia 1º de fevereiro, a nota do Ministério da Saúde reúne estatísticas para expor o 
avanço da sífilis em gestantes e da doença em recém-nascidos, chamada de sífilis congênita. Em 
2008, o número de grávidas infectadas não chegou a 10 mil. Já em 2013, houve 21.382 ocorrências 
(7,4 casos para cada mil nascidos vivos). No ano seguinte, informa o documento, “dados 
preliminares” dão conta de 28.226 diagnósticos, ou aproximadamente 9,7 para cada mil nascidos 
vivos. “Vale ressaltar que, apesar dos esforços (...), observa-se subnotificação perto de 50% dos casos 
estimados”, alerta o texto. 

O avanço da doença em recém-nascidos também assusta. Em 2008, foram pouco mais de cinco mil 
registros em bebês com menos de 1 ano de idade. Em 2013, foram 13.704 mil casos (4,7 para cada 
mil nascidos vivos), e, no ano seguinte, houve 16.266 ocorrências (5,6 para cada mil nascidos vivos). É 
um crescimento de mais de mais de três vezes em seis anos. Segundo a nota informativa, a previsão 
é de mais de 22 mil novos casos de sífilis congênita em 2016. 

 
De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde, “o problema do desabastecimento de todos 
os tipos de penicilina e seus derivados é global e deve-se à falta da matéria-prima, que é produzida 
apenas na China e na Índia”. Essa escassez vem sendo detectada em diferentes países, 
principalmente desde o início do ano passado. O ministério também informa que fechou, neste mês, 
a compra de 2,7 milhões de frascos de penicilina benzatina “para abastecer emergencialmente os 
estados brasileiros”, a um custo de R$ 2,6 milhões. “Os primeiros lotes chegam ao Brasil em março”, 
diz o comunicado. 

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/casos-de-sifilis-em-recem-nascidos-triplicam-no-pais-18698475
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Segundo Alexandre Chieppe, o governo estadual já tentou realizar licitações para comprar grandes 
volumes de penicilina, mas fracassou devido à ausência de fabricantes interessados. Com isso, diz 
ele, os hospitais vêm fazendo compras de pequenas quantidades. 

No documento do Departamento de DST do Ministério da Saúde, há uma lista de empresas que 
pararam de fabricar a penicilina e seus derivados. Em novembro do ano passado, diz a nota, a pasta 
tentou comprar 700 mil frascos-ampolas de penicilina benzatina, mas não obteve êxito por 
“incapacidade de produção da indústria farmacêutica”. 

Devido ao abastecimento precário do medicamento considerado ideal, os médicos da rede pública 
vêm sendo orientados a priorizar as gestantes com sífilis e os bebês nascidos com a doença. Os 
demais pacientes, muitas vezes, recebem medicamentos alternativos, como a doxiclina, com eficácia 
mais baixa. 

— O governo tem que encontrar formas de tornar a fabricação do medicamento mais interessante 
para as empresas. Estamos alertando sobre o crescimento dessa epidemia desde 2014 — critica 
Tânia Vergara. 

 

 

 


