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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
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 / 

SUMÁRIO 

 
 
ESTADOS UNIDOS TÊM DEZ NOVOS CASOS DE TRANSMISSÃO LOCAL DE ZIKA ..................................... 3 

RORAIMA TEM 3 MIL CASOS DE MALÁRIA; SESAU DIZ QUE 50% VEM DA VENEZUELA ......................... 4 

ANVISA APROVA AMPLIAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DE INDICAÇÃO DE MENVEO®, VACINA 

MENINGOCÓCICA ACWY (CONJUGADA) ................................................................................................. 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 
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 / 

 

 

ESTADOS UNIDOS TÊM DEZ NOVOS CASOS DE TRANSMISSÃO LOCAL DE ZIKA 

 
01/08/2016 19:44 

 
A Flórida registrou mais dez casos de transmissão de zika vírus por mosquitos locais. No total, são 14 
confirmados em todo o território americano, sendo que os quatro primeiros foram anunciados na 
última sexta-feira (29). Antes disso, as pessoas só haviam contraído a doença ao viajar para outros 
países ou por contato sexual. 

Segundo Rick Scott, governador da Flórida, os 14 pacientes foram infectados na mesma região de 
Miami. Por conta disso, autoridades de saúde dos Estados Unidos não acreditam que ocorrerá um 
surto de zika generalizado no País da mesma forma que no Brasil e América Latina. A transmissão por 
mosquitos locais já era prevista porque o Aedes aegypti, vetor do vírus, é muito encontrado na 
Flórida. 
Nos primeiros casos, três homens e uma mulher apresentaram quadro considerado ativo para o 
vírus, mas nenhum deles precisou ser hospitalizado. De acordo com o Departamento de Saúde, mais 
de 1.650 americanos contraíram a infecção – a maioria enquanto viajavam para o exterior. 

A maior preocupação dos especialistas é a microcefalia, malformação que pode ocorrer em bebês de 
mulheres que contraem a doença durante a gravidez. 
 
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos emitiram uma nota alertando 
mulheres grávidas a não viajarem para a Flórida. Se já estiverem no local, é preciso se proteger das 
picadas, usando repelente e mosquiteiro, além de outros cuidados. 
Parceiros de gestantes que viajarem para essas áreas devem adotar a camisinha ao voltar para casa. 
Casais que não tomaram esses cuidados e estavam em Miami depois de 15 de julho devem procurar 
um médico para saber se foi infectado ou não. 

Aqueles que querem ter filho devem pensar bem antes de começar a tentar. Mulheres que foram 
infectadas pela zika devem esperar pelo menos oito semanas, já o período aconselhável para 
homens é de seis meses. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-08-01/transmissao-zika-estados-unidos.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-07-29/transmissao-zika-estados-unidos.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-07-29/transmissao-zika-estados-unidos.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/2016-03-29/entenda-como-o-zika-causa-a-microcefalia-na-gravidez.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/2016-03-29/entenda-como-o-zika-causa-a-microcefalia-na-gravidez.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/2016-03-31/do-repelente-a-raquete-eletrica-veja-o-que-funciona-no-combate-ao-aedes-aegypti.html
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RORAIMA TEM 3 MIL CASOS DE MALÁRIA; SESAU DIZ QUE 50% VEM DA VENEZUELA 

04/08/2016 11h14  

Em 05 meses, cidade na fronteira teve 876 casos de malária vindos da VE. 
Falta de remédios na Venezuela faz pacientes buscarem atendimento em RR. 

Com informações da Rede Amazônica em Roraima 

Só nos primeiros cinco meses de 2016, Roraima registrou 3 mil casos de Malária. Do número, cerca 
de 50% dos casos são importados da Venezuela, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesau). 

A cidade de Pacaraima, na fronteira com Santa Elena de Uiarén, na Venezuela, teve 876 casos 
importados de malária. Na capital Boa Vista já foram confirmados 432 casos de malária originários da 
Venezuela entre janeiro e maio deste ano. 

Conforme a Sesau, a maioria das pessoas infectadas pela doença são brasileiros e estrangeiros que 
transitaram em regiões de garimpo no Estado de Bolívar, no sudeste do país vizinho a Roraima. Dos 
casos de malária registrados no estado que não são importados da Venezuela, 50% estão em áreas 
indígenas. 

"Temos muitos problemas com garimpo, porque as pessoas que trabalham nesses locais muitas 
vezes vêm doentes para cá, para buscar atendimento até mesmo em Boa Vista", explica Luciana 
Grisotto, diretora do Departamento de Vigilância de Epidemeologia. 

Na última terça-feira (2), autoridades de saúde de Roraima e do Estado de Bolívar se reuniram em 
Santa Elena de Uairén para discutir planos de combate da doença por meio de três estratégias: 
diagnóstico, prevenção e medicação. 

Para a Sesau, a necessidade de se discutir a questão dos focos de malária na fronteira surgiu porque 
a venezuela atualmente vive uma grande epidemia de malária, principalmente no Estado de Bolívar. 
Com o aumento no número de venezuelanos em roraima o risco é de que essa epidemia atravesse a 
fronteira. 

Segundo a diretora do Departamento, um dos problemas enfrentados para combater a doença no 
país vizinho ao estado é a falta de remédios para o tratamento da malária na Venezuela. 

"A gente atende a saúde como um todo, de maneira integral. O problema é que precisamos ter uma 
organização de serviço para atendermos esses pacientes que procuram o serviço", afirma. 

Malária 
A malária é causada pela presença de parasitas no sangue. A doença é transmitida de uma pessoa 
infectada a uma não infectada pela picada de mosquitos do gênero anopheles. Os principais 
sintomas da malária são calafrios e febre. 
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ANVISA APROVA AMPLIAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DE INDICAÇÃO DE MENVEO®, VACINA 

MENINGOCÓCICA ACWY (CONJUGADA) 

 

Vacina é licenciada para uso pediátrico partir dos 2 meses de idade, bem como para adolescentes e 
adultos1 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, através da Resolução - RE Nº 1.394, publicada no 
Diário Oficial da União, ampliou a indicação de faixa etária da vacina meningocócica ACWY 
(conjugada), Menveo®, para uso pediátrico a partir dos 2 meses de idade, bem como para 
adolescentes e adultos 1,7. A vacina, indicada para a prevenção da doença meningocócica invasiva, 
proporciona a imunização contra a bactéria Neisseria meningitidis dos grupos A, C, W e Y. 1 A 
Sociedade Brasileira de Pediatria já incorporou esta ampliação da faixa etária de indicação nas 
recomendações do seu calendário de vacinação.  

Posologia 

Em lactentes com idades entre 2 e 6 meses, são necessárias três doses da vacina meningocócica 
ACWY (conjugada), cada uma de 0,5 mL, com um intervalo de pelo menos 2 meses entre cada uma, e 
uma quarta dose, que deve ser administrada durante o 2º ano de vida (entre 12 e 16 meses).1 

Em crianças, não vacinadas, com idades entre 7 e 23 meses, a vacina meningocócica ACWY 
(conjugada) deve ser administrada em 2 doses, com a segunda dose administrada no 2º ano de vida 
e, com pelo menos, 2 meses após a primeira dose. 

Em crianças a partir de 2 anos, adolescentes e adultos a vacina meningocócica ACWY (conjugada) 
deve ser administrada como dose única de 0,5 mL.  

Sobre a meningite 

Estima-se que no mundo ocorram 500 mil novos casos da doença meningocócica por ano, sendo 50 
mil óbitos. 

Uma doença súbita, potencialmente fatal, a doença meningocócica mata em média uma pessoa a 
cada oito minutos no mundo. 4 Tipicamente, ela se manifesta como meningite (bacteriana) – uma 
infecção das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Uma forma menos comum, 
mas muito mais grave (muitas vezes fatais) de doença meningocócica é a septicemia meningocócica, 
que é caracterizada por uma erupção cutânea hemorrágica e colapso circulatório rápido. A doença 
tem rápida evolução e pode levar à morte entre 24 e 48 horas desde os sintomas iniciais; até uma em 
cada 10 pessoas infectadas pode morrer. 


