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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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CASOS DE CAXUMBA TÊM ALTA DE 336% EM SP 
04/11/2016 17:21 

Os casos de caxumba explodiram na capital paulista. Dados da Secretaria Municipal da Saúde indicam 
que houve um aumento de 336% na comparação entre os primeiros nove meses de 2016 em relação 
ao igual período do ano passado. 

Segundo levantamento da Covisa (Coordenação de Vigilância em Saúde), órgão da Prefeitura, do dia 
1 de janeiro a 1 de outubro deste ano foram registradas 1.234 notificações da doença, diante de 283 
no mesmo período do ano passado. 

Em 2016, houve 194 surtos da doença (quando duas ou mais pessoas são infectadas em uma mesma 
instituição), e 101 deles ocorreram em escolas. No mesmo período de 2015, foram apenas 32 surtos.  

E a capital responde por boa parte dos casos do estado. Segundo a Secretaria do Estado da Saúde, 
dados fechados até o dia 22 de setembro mostram que o estado de São Paulo havia registrado 2.672 
casos. 

A Secretaria Municipal da Saúde informou que monitora os surtos na cidade e que a medida tomada 
para barrar uma epidemia é vacinar as pessoas que não desenvolveram a doença ou que não têm a 
vacinação completa para a caxumba, os chamados suscetíveis. 

O analista de tecnologia de educação Rodrigo Ferreira, de 26 anos, foi um dos centenas de 
paulistanos infectados pelo vírus este ano. Ele contou que descobriu a doença após sentir um dos 
sintomas mais comuns: dor muito forte na mandíbula.  

“Comecei a sentir um incômodo muito grande para comer, sabia que não era normal, aí procurei um 
médico e ele falou que era caxumba”, disse. 

Ao sentir os primeiros sintomas, Ferreira desconfiou que poderia ser a doença, porque boa parte dos 
seus colegas de trabalho já havia pegado e ele ainda não tinha tomado a segunda dose da vacina.  

“Na empresa onde eu trabalho ocorreu um surto. Só no meu setor, de 30 pessoas, 10 pegaram 
caxumba”, explicou. 

De acordo com a infectologista Marinella Della Negra, a doença é altamente contagiosa e pode ser 
transmitida antes mesmo da pessoa contaminada sentir os sintomas e ser diagnosticada. “Pode ser 
que a pessoa esteja com caxumba e só saiba dois ou três dias depois, quando começa o inchaço. 
Nesse período ele já pode ter contaminado os outras”, disse. 

Segundo a infectologista, o paciente deve evitar esforço físico e se manter afastado do ambiente de 
trabalho ou escolar até se curar totalmente.  

A forma mais eficaz de se proteger é com a vacinação. Atualmente o Ministério da Saúde 
disponibiliza dois tipos de vacinas: a Tríplice Viral e a Tetra Viral. 

Não há explicação concreta para este surto de caxumba, porque é uma doença que vai e volta em 
diferentes épocas.  Como a maioria das pessoas infectadas é jovem e tem entre 15 e 29 anos,  pode 
ser que elas não tenham sido imunizadas corretamente durante a infância ou, se foram vacinadas, 
perderam a imunidade ao longo dos anos. Por isso é importante procurar um médico e checar a 

http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/94328/casos-de-caxumba-tem-alta-de-336-em-sp
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necessidade de tomar a segunda dose da vacina.  Acredito os casos estejam sendo estudados para 
que se ache alguma resposta. 

Um dos maiores medos de quem contrai caxumba é que a doença se torne algo pior. De acordo com 
a infectologista Marinella Della Negra, durante o período de inchaço é fundamental que o paciente 
tome o máximo de cuidado porque é quando  o vírus oferece mais riscos.  

“Nos homens é mais perigoso porque a doença pode atingir a região dos testículos. Nas mulheres, é 
mais raro, mas também ocorrem casos em que a caxumba atinge os ovários”, disse.  

Seguindo as recomendações médicas, a estudante Amanda  Chalegre, de 23 anos, precisou ficar três 
semanas em repouso por causa da caxumba.  

“Primeiro foi no lado esquerdo do rosto, parecia que tinha um caroço na minha bochecha.  Cinco dias 
depois, eu já estava tomando remédio, mas tive que voltar no médico porque comecei a sentir muita 
dor de ouvido e o outro lado começou a inchar também”, contou.  

Além das dores na hora de dormir e o desconforto para comer, Amanda também teve três dias de 
febre alta e precisou redobrar os cuidados.  

“O médico disse que eu não poderia nem levantar para ir ao pronto-socorro”, lembrou. “Passei todos 
os dias deitada, quase sem me mexer e tomando bastante água”, completou.  

A estudante não tomou a segunda dose da vacina e acha que esse pode  ter sido o motivo da sua 
contaminação.  

“Não faço ideia de quando foi a última vez que me vacinei. Mas agora vou tomar muito mais cuidado 
porque sei  da importância que tem. Se eu tivesse tomado a vacina, talvez tivesse escapado dessa”, 
disse a estudante. 
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SÍFILIS É A NOVA PREOCUPAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 
07/11/2016  

O setor da Saúde Pública no Brasil agora tem um novo foco de preocupação. Trata-se da sífilis, 
doença que tem crescido de forma assustadora entre os homens, já alcançando níveis de epidemia. 
Quase 230 mil casos novos da doença sexualmente transmissível foram notificados entre 2010 e 
2016, gerando preocupações sobre recém-nascidos. A principal forma de prevenção da sífilis é o uso 
de preservativos, mas seguir o tratamento correto também é essencial. 

O Ministério da Saúde admitiu nesta semana que o Brasil enfrenta uma epidemia de sífilis. Entre 
junho de 2010 e 2016 foram notificados quase 230 mil casos novos da doença, de acordo com o 
último boletim epidemiológico do governo. Três em cada cinco ocorrências (62,1%) estavam no 
Sudeste e a transmissão de gestantes para bebês é atualmente o principal problema. A situação foi 
qualificada como "epidemia" somente agora, mas vem se desenvolvendo há mais tempo. 

Em 2015, por exemplo, no país todo, foram notificados 65.878 casos. A maioria desses ocorreu na 
região Sudeste (56,2%) e afetou pessoas na faixa etária dos 20 aos 39 anos (55%), que se 
autodeclaram da raça branca (40,1%). Não há dados majoritários sobre o nível de escolaridade, pois 
em 36,8% dos casos reportados essa informação não foi preenchida. 

Em 2010, a incidência da doença em homens era maior – cerca de 1,8 caso para cada caso entre 
mulheres. Essa média caiu para 1,5 homem/mulher em 2015. Ou seja, as mulheres são o grupo cuja 
vulnerabilidade vem aumentando. 

Os casos de sífilis congênita, de transmissão da mãe grávida para o bebê, também cresceram 
expressivamente. No ano passado, a cada mil bebês nascidos, 6,5 eram portadores de sífilis. Somente 
cinco anos antes, em 2010, esse número era de 2,4 bebês em cada mil nascimentos. Ou seja, a 
incidência da sífilis congênita praticamente triplicou em meia década. 

De acordo com a médica colaboradora da Organização Mundial de Saúde (OMS), Nemora Barcellos, 
sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, crônica. Ela se manifesta em diferentes estágios. Sem 
tratamento, apresenta evolução em fases: inicialmente com feridas na pele, pode evoluir para 
complicações que levam ao óbito, podendo afetar o sistema cárdiovascular e neurológico. A 
causadora da doença é a Treponema pallidum, uma bactéria espiralada altamente patogênica. A 
sífilis é uma infecção muito antiga e recebeu inúmeras denominações ao longo dos séculos. 

A principal forma de transmissão é o contato sexual. A gestante também, por via hematogênica (pelo 
sangue), transmite para o feto a bactéria em qualquer fase da gravidez ou em qualquer estágio da 
doença. A transmissão via transfusão de sangue pode ocorrer, mas atualmente é muito rara, em 
função do controle do sangue doado. 

A principal forma de prevenção é o uso de preservativos no ato sexual. O tratamento correto e 
completo também é considerado uma forma eficaz de controle, pois interrompe a cadeia de 

http://www.planetanews.com.br/noticias/sifilis-e-a-nova-preocupacao-da-saude-publica/3554
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transmissão. O tratamento de ambos os parceiros é muito importante na prevenção para impedir 
que ocorra a re-infecção, garantindo que o ciclo seja interrompido. 

Em relação à sífilis na gestante e à sífilis congênita, é importante o diagnóstico precoce. É necessário 
testar todas as mulheres que manifestarem o desejo de engravidar. Um pré-natal qualificado 
pressupõe como rotina exames para o diagnóstico da sífilis no primeiro trimestre, de preferência já 
na primeira consulta. 
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ÀS VÉSPERAS DO VERÃO, AUMENTO DE CHIKUNGUNYA E MORTES CAUSAM 

PREOCUPAÇÃO 
07/11/2016 06h00 

O aumento no número de casos de febre chikungunya e as 120 mortes confirmadas pela doença 
preocupam o Ministério da Saúde às vésperas do início do verão. Pesquisadores alertam para uma 
possível epidemia da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, em regiões ainda pouco 
atingidas, como o Sudeste. 

A chikungunya, que estava presente em 650 cidades brasileiras em 2015, já se espalhou para 2.248 
municípios, até setembro deste ano. Mais de 216 mil casos prováveis foram notificados em todo o 
país, segundo o Ministério da Saúde. 

No Nordeste, a incidência da doença em 2016 chegou a 368 casos a cada 100 mil habitantes. A maior 
concentração ocorreu no Rio Grande do Norte: 702 casos a cada 100 mil habitantes. 

A chikungunya tem sintomas parecidos com os da zika ou da dengue, febre, manchas e dores 
intensas no corpo. No entanto, com mais frequência, se apresenta em uma versão mais grave. De 
acordo com os especialistas, pelo menos 20% dos casos são seguidos por inflamação nas juntas, 
artrose e artrite. 

"Estamos falando de uma doença que provoca dores intensas, que podem se tornar crônicas. 
Ela pode tirar a pessoa do seu cotidiano, do seus trabalhos e estudos", explica o infectologista e 
pesquisador da Fiocruz Rivaldo Venâncio da Cunha. 

Mortes sem explicação 

Dentro de duas semanas, especialistas de vários Estados devem se encontrar em Brasília para tentar 
decifrar as razões que levam a infecção a causar tantas mortes. Até agora, foram confirmados 120 
óbitos pela doença. O número pode ser muito maior do que a estatística oficial. A confirmação de 
casos suspeitos é lenta, em virtude das dificuldades enfrentadas pelos laboratórios oficiais. 

"Quando chegou o chikungunya divulgaram que tinha muitos sintomas, mas não tinha muitas mortes 
e isso não é verdade. O número de mortes é muito superior aos casos de dengue. A dor é um 
problema, mas não é o único", explica André Ribas Freitas, epidemiologista da Sociedade Brasileira 
de Dengue e Arboviroses. 

Embora importante, a discussão convocada pelo ministério é considerada tardia. Um encontro 
semelhante foi feito em abril. Na época, foi reconhecida a necessidade de se estudar os casos até 
então reunidos, identificar os fatores de maior risco para o agravamento das infecções e, a partir daí, 
fazer uma espécie de manual voltado para profissionais de saúde. Às vésperas do verão, período de 
maior risco de epidemia, nada foi feito. 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2016/11/07/as-vesperas-do-verao-aumento-de-chikungunya-e-mortes-causam-preocupacao.htm
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"Saímos do primeiro encontro motivados. Mas vieram as mudanças políticas, alterações de equipe, o 
assunto foi esquecido, nada avançou", disse o infectologista Carlos Brito. Agora, avalia, será difícil 
que descobertas sejam feitas a tempo de se reduzir, por exemplo, erros no tratamento de pacientes. 

Somente em Pernambuco, foram notificados este ano 354 casos suspeitos de mortes de pacientes 
com arboviroses (grupo de doenças que inclui dengue, chikungunya e zika). Desse total, 134 foram 
até agora identificadas: 62 por chikungunya e 37, por dengue e 35 apresentaram resultados positivos 
para os dois vírus. "Esse é o maior número de mortes relacionadas a arboviroses no Estado desde 
que os dados começaram a ser contabilizados", afirmou Brito. 
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CIENTISTAS DESENVOLVEM TRATAMENTO PARA PROTEGER FETOS DA ZIKA 

  
| 09/11/2016 14:33 
 

Uma terapia que tem o potencial de proteger bebês no útero de mulheres infectadas pelo vírus Zika 
está em desenvolvimento por cientistas americanos. Até agora, o tratamento foi testado apenas em 
ratos de laboratório, conforme revelou a revista científica Nature. 

No entanto, os cientistas afirmam que a técnica pode eventualmente levar a uma terapia disponível 
para mulheres grávidas que venham a contrair o vírus Zika, causador de microcefalia em recém-
nascidos. 

A terapia utiliza anticorpos de células sanguíneas de indivíduos que já combateram o Zika. Nos ratos 
de laboratório, o tratamento diminuiu de forma substancial a quantidade de vírus em circulação no 
sangue materno. 

Consequentemente, a placenta foi menos afetada e os ratinhos nasceram muito maiores do que os 
filhotes das mães que não haviam recebido o tratamento. Os pesquisadores ressaltaram que ainda 
serão necessários anos de testes para se ter certeza de que o tratamento será seguro e efetivo para 
ser implementado em mulheres grávidas. 

No meio tempo, cientistas também concentram esforços para o desenvolvimento de uma vacina que 
poderia evitar que o vírus se prolifere. 

 
"Até se nós tivermos um dia uma vacina contra o Zika, ainda assim algumas pessoas serão 
infectadas," afirmou a professora Laura Rodrigues, da London School of Hygiene and Tropical 
Medicine. "Para essas pessoas, um tratamento como esse, com a utilização de anticorpos, seria útil", 
explicou a especialista. 

Surtos do vírus Zika foram registrados no continente americano e, mais recentemente, no Sudeste 
Asiático. No Brasil, o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde registrou 200.465 casos 
prováveis de febre pelo vírus Zika entre janeiro e setembro de 2016, tendo sido confirmados 109.596 
casos. 

Os Estados de Mato Grosso, Rio de Janeiro e Bahia foram aqueles com maior incidência de infecções 
pelo vírus. Entre gestantes, o número de casos prováveis registrados no Brasil foi de 16.473, sendo 
9.507 confirmados. No total, 9.862 casos de microcefalia foram notificados até outubro, sendo 2.063 
confirmados. 

 

 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/igvigilante/saude/2016-11-09/tratamento-zika.html
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SARAMPO MATA 400 CRIANÇAS POR DIA EM TODO O MUNDO, DIZ UNICEF 

11/11/2016 08h51 

Quase 400 crianças morrem diariamente de sarampo no mundo, apesar de a vacinação ter permitido 
reduzir o número de mortes em 79% nos últimos 15 anos, revela um relatório hoje (11) divulgado em 
Genebra. 

"Fazer o sarampo passar para a história não é missão impossível", disse Robin Nandy, responsável 
pela imunização no Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), citado num comunicado 
conjunto da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Unicef, da Aliança para a Vacinação (Gavi) e 
dos centros de prevenção e controlo de doenças dos Estados Unidos (CDCP). 

"Temos os instrumentos e o conhecimento para fazê-lo; o que nos falta é a vontade política para 
alcançar cada criança, esteja ela onde estiver. Sem este compromisso, as crianças vão continuar a 
morrer de uma doença que é fácil e barato prevenir". 

O Unicef, a OMS, o Gavi e o CDCP estimam que as campanhas de vacinação do sarampo e um 
aumento da cobertura da vacinação de rotina tenham permitido salvar 20,3 milhões de vidas entre 
2000 e 2015, mas o progresso não é equilibrado. Em 2015, cerca de 20 milhões de crianças não 
foram vacinadas e estima-se que 134 mil tenham morrido da doença. 

A República Democrática do Congo, a Etiópia, a Índia, a Indonésia, a Nigéria e o Paquistão 
representam metade das crianças por vacinar e 75% das mortes por sarampo. 

"Não é aceitável que milhões de crianças fiquem por vacinar todos os anos. Temos uma vacina 
segura e muito eficaz para parar a transmissão do sarampo e salvar vidas", disse Jean-Marie Okwo-
Bele, diretor do departamento de imunização da OMS. 

Ele lembrou que a região das Américas foi este ano declarada livre de sarampo, "o que prova que a 
eliminação é possível". "Agora temos de acabar com o sarampo no resto do mundo. Começa com a 
vacinação", afirmou. 

Em 2015, em todo o mundo, cerca de 20 milhões de crianças não foram vacinadas contra o sarampo, 
que matou 134 mil meninos e meninasMarcelo Camargo/Agência Brasil 

O presidente do Gavi, Seth Berkley, lembrou que o sarampo é um bom indicador da robustez dos 
sistemas de imunização dos países". 
"Para abordar as doenças evitáveis através da vacinação mais mortíferas precisamos de 
compromissos fortes por parte dos países e dos parceiros para aumentar a cobertura vacinal e os 
sistemas de vigilância", afirmou. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-11/sarampo-mata-400-criancas-por-dia-em-todo-o-mundo-diz-unicef
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O sarampo, uma doença viral altamente contagiosa que se transmite por contato direto e pelo ar, é 
uma das principais causas de morte entre as crianças pequenas a nível mundial, mas é evitável com 
duas doses de uma vacina segura e eficaz. 

No entanto, surtos da doença em vários países, provocados por falhas na imunização de rotina e em 
campanhas de vacinação, continuam a ser um problema: só em 2015 houve surtos no Egito, Etiópia, 
Alemanha, Quirguistão e na Mongólia. 

Dados recentes sobre mortalidade infantil 
Quase metade das 5,9 milhões de mortes de crianças com menos de cinco anos registradas em 2015 
ocorreram no primeiro mês de vida, conclui um estudo hoje (11) divulgado em Londres. 

Publicado na revista científica The Lancet, o estudo, que apresenta os dados mais recentes sobre a 
mortalidade infantil em 194 países, indica que 5,9 milhões de crianças morreram em 2015 antes dos 
5 anos, 2,7 milhões das quais eram recém-nascidas. 

Globalmente, em 2015 houve menos quatro milhões de mortes infantis do que em 2000, em grande 
parte devido à redução da mortalidade associada à pneumonia, à diarréia, morte durante o parto, 
malária e ao sarampo (todas caíram mais de 30% entre 2000 e 2015). 

No entanto, embora o número de mortes de recém-nascidos tenha diminuído de 3,9 milhões em 
2000 para 2,7 milhões em 2015, o progresso na redução da mortalidade neonatal (nos primeiros 28 
dias de vida) foi mais lento do que nas crianças entre um mês e cinco anos. 

Isto resultou num aumento da proporção de recém-nascidos entre a mortalidade infantil, de 39,3% 
em 2000 para 45,1% em 2015. 

Se as mortes de recém-nascidos tivessem caído ao mesmo ritmo das mortes de crianças entre um 
mês e cinco anos, o mundo teria alcançado o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio de reduzir a 
mortalidade infantil em dois terços entre 1990 e 2015, o que não aconteceu. 

O estudo destaca também as desigualdades no progresso registrado no mundo, com as taxas de 
mortalidade infantil variando entre 1,9 e 155,1 mortes por mil nascimentos, e 60,4% (3,6 milhões) de 
todas as mortes ocorridas em 10 países. 

Apesar dos progressos, as principais causas de morte entre as crianças foram as complicações devido 
a parto prematuro (17,8%, 1,1 milhões de mortes), pneumonia (15,5%, 0,9 milhões de mortes) e 
morte durante o parto (11,6%, 0,7 milhões de mortes). 

Em 2015, os países com maiores taxas de mortalidade infantil (mais de cem mortes por cada mil 
nascimentos) foram Angola, República Centro-Africana, Chade, Mali, Nigéria, Serra Leoa e Somália. 

Nestes países, as principais causas de morte foram a pneumonia, a malária e a diarréia, pelo que os 
investigadores recomendam investimentos para promover o aumento da amamentação, a 
disponibilização de vacinas e a melhoria da qualidade da água e saneamento. 


