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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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ANGOLA CONFIRMA DOIS CASOS DE ZIKA E NOVO SURTO DE CÓLERA 
09/01/2017 09h40 

O Ministério angolano da Saúde confirmou ontem (8) dois casos de infecção pelo vírus Zika no país, e 
um surto de cólera num município Zaire. O país  já havia tomado uma série de medidas para 
controlar estas epidemias. 

Angola é  atingida por um surto de cólera num município da província do Zaire, nordeste do país, põe 
em perigo a transação comercial na fronteira com o Congo. 

Foram registrados 8 mortos e 90 casos de cólera. Esses dados preocupam  as populações fronteiriças 
e o Ministério angolano da Saúde. 

As autoridades sanitárias angolanas reagiram adotando medidas de controle da doença que afeta 
comerciantes da localidade do Zaire. 

Mas não é só este surto de cólera  que preocupa as pessoas. Foram confirmados dois novos casos de 
infecção pelo vírus zika, em Luanda e Viana, nos arredores da capital angolana. 

Tudo isto quando o país está igualmente atingido por chuvas torrenciais que também estão causando 
distúrbios e a circulação das pessoas, dificultando a jornada do novo ano político da União Nacional 
para a Independência Total de Angola - UNITA,  que tem a sua sede no município de Viana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-01/angola-confirma-dois-casos-de-zika-e-novo-surto-de-colera
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MINISTÉRIO DA SAÚDE ENVIA EQUIPES A MINAS GERAIS APOIAR A INVESTIGAÇÃO DE CASOS 

SUSPEITOS DE FEBRE AMARELA 
09/01/2017 as 17:01:12  

 

O Ministério da Saúde disponibilizou duas equipes do Programa de Treinamento em Epidemiologia 
Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS) e técnicos do Programa Nacional de 
Imunização e Coordenação-Geral das Doenças Transmissíveis para apoiar o estado de Minas Gerais e 
municípios na investigação de casos suspeitos de febre amarela. Nesta segunda-feira (09), o 
Ministério da Saúde recebeu da Secretaria de Saúde do Estado informações atualizadas sobre a 
ocorrência de casos e mortes suspeitas de febre amarela. No total, 10 municípios registraram 23 
casos, sendo 16 prováveis e 7 em investigação. Dentre os 23 casos, 14 mortes foram registradas. A 
investigação está sendo conduzida, em conjunto, pelo Ministério da Saúde, estado de Minas Gerais e 
municípios envolvidos. 
 
Além de ajudar na investigação, as equipes do EpiSUS, vão trabalhar no estabelecimento de medidas 
de controle. De imediato, será iniciada a vacinação casa a casa nos locais onde há registro de casos, 
preferencialmente área rural. Para indivíduos não previamente imunizados, serão duas doses, com 
intervalo de 30 dias cada. Posteriormente, também serão vacinadas a população que vive em 
municípios e regiões vizinhas às que os casos foram registrados. Neste momento, o estado de Minas 
Gerais conta com 280 mil doses em estoque. Nesta terça-feira (10), o Ministério da Saúde vai 
encaminhar mais 285 mil doses à Minas Gerais, totalizando 565 mil unidades de vacina para imunizar 
a população do estado. Os municípios com ocorrência de casos suspeitos de febre amarela 
(Ladainha, Malacacheta, Frei Gaspar, Caratinga, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Entre Folhas, 
Ubaporanga, Ipanema e Inhapim ) já fazem parte da área de recomendação para vacinação, assim 
como todo o estado de Minas Gerais. 
 
Na sexta-feira (6), o Ministério da Saúde comunicou à Organização Mundial da Saúde (OMS), 
conforme prevê o Regulamento Sanitário Internacional, sobre a ocorrência dos casos e continua 
mantendo a entidade atualizada. O Regulamento Sanitário Internacional prevê que eventos de 
importância para saúde pública sejam comunicados à OMS, como esteaglomerado de casos e óbitos 
suspeitos de febre amarela no estado de Minas Gerais. O laboratório de referência estadual, 
Fundação Ezequiel Dias (FUNED), com apoio do Instituto Evandro Chagas, laboratório de referência 
nacional, está realizando testes para diagnóstico de febres hemorrágicas para identificar a doença.   
 
VACINAÇÃO - É importante destacar que o Ministério da Saúde recomenda às pessoas que residem 
ou viajam para regiões silvestres, rurais ou de mata, que são Áreas com Recomendação da Vacina 
contra febre amarela, a vacinação contra a doença. Os meses de dezembro a maio são o período de 
maior número de casos de transmissão em grande parte do Brasil. A vacina contra a febre amarela é 
ofertada no Calendário Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e é enviada, mensalmente, para 
todo o país. Em 2016, foram repassados aos estados mais de 16 milhões de doses, sendo mais de 3 
milhões para o estado de Minas Gerais. Todos os estados estão abastecidos com a vacina e o país 
tem estoque suficiente para atender toda a população nas situações recomendadas.  

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/27275-ministerio-da-saude-envia-equipes-a-minas-gerais-apoiar-a-investigacao-de-casos-suspeitos-de-febre-amarela
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DENGUE PODE AGRAVAR DANOS CAUSADOS PELO ZIKA VÍRUS 

Publicado em 10/01/2017, às 07h46 

Responsável por coordenar uma força-tarefa que deu respostas a inquietações de cientistas de todo 
o mundo ao confirmar a relação entre zika e microcefalia, a médica epidemiologista Celina Turchi, 
eleita uma das dez personalidades de 2016 na ciência pela revista britânica Nature, enumera novas 
inquietações dos pesquisadores sobre um vírus que se tornou emergência sanitária internacional. 
Um detalhe que tem levado a investigações, segundo Celina, é se o fato de ter dengue, antes da 
infecção por zika na gravidez, pode favorecer o aparecimento de complicações no feto ou no bebê 
após o nascimento.  

“Ter anticorpos antidengue facilita a entrada do vírus nas células? Essa é a pergunta que agora se 
pretende responder”, informou a pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, que participou, na segunda-
feira (9), do programa de reestreia da TV JC. Sobre o assunto, ela adiantou que, in vitro (no ambiente 
de laboratório), a presença de anticorpos antidengue impulsiona a entrada do zika nas células. Para 
Celina, o desfecho in vivo (experimentação feita no tecido vivo) pode ser diferente. Está para ser 
publicado artigo científico que destaca a potencialização do zika (após infecção por dengue) em 
laboratório. 

Ainda sobre as incertezas em relação ao vírus, Celina diz que se questiona sobre o momento da 
gestação em que o zika causa maiores danos do ponto de vista neurológico. “É isso que os grandes 
estudos que acompanham mulheres grávidas procuram responder neste momento.” Além disso, a 
médica epidemiologista reforça que pesquisadores ainda se debruçam em estudos que respondam 
sobre os diversos graus de comprometimentos causados pelo vírus nos bebês. “Qual é o espectro 
total dessa síndrome congênita do zika? Interessa a gente saber desde as formas leves até as graves”, 
acrescenta.  

As dúvidas sobre o tema foram abordadas pelos internautas que acompanharam a transmissão da 
entrevista com a pesquisadora pela fanpage do JC. Ao vivo, Celina foi questionada sobre a 
possibilidade de uma pessoa, que já teve zika há um ano, ser infectada novamente. “No momento, o 
que sabemos é incipiente para dar resposta definitiva. Podemos afirmar que há uma possibilidade de 
a doença ser causada por um único tipo de vírus zika e, assim, a pessoa não estar mais susceptível a 
ter outra infecção.”  

SAÚDE PÚBLICA 

Durante a entrevista, Celina salientou que a epidemia de zika direcionou a visão dos especialistas 
para questões de saúde pública relevantes que estavam no esquecimento. “Essa grande tragédia 
social (explosão dos casos de microcefalia relacionada ao vírus) serviu como oportunidade para 
relembrar outras infecções congênitas. Sífilis, por exemplo, é muito importante, com frequência alta 
na população. Então, veio esse olhar para outras infecções que estavam um pouco esquecidas e 
subestimadas durante o pré-natal.” 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2017/01/10/dengue-pode-agravar-danos-causados-pelo-zika-virus-266325.php
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A pesquisadora informou ainda que o estudo que levou ao reconhecimento do seu trabalho pela 
Nature foi finalizado há um mês, em oito maternidades do Recife. O resultado parcial, publicado em 
setembro na revista The Lancet Infectious Disease, mostrou que recém-nascidos infectados pelo zika 
têm risco 55 vezes maior de apresentar microcefalia do que os não infectados. A conclusão da 
pesquisa coordenada por Celina deve ser apresentada até maio. 
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SURTOS DE CAXUMBA LEVAM O GOVERNO DE PERNAMBUCO A REFORÇAR A 

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO 
11/01/2017 às 15:30 

A alteração no padrão de circulação da caxumba, que se apresenta em todo o Brasil desde 2015, faz 
Pernambuco reforçar a importância da vacinação contra a doença. A orientação foi feita, nesta 
quarta-feira (11), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em Pernambuco, o registro de surtos 
começou em maio de 2016, quando foram totalizados 76 surtos que envolveram 836 casos, com 
predomínio de adolescentes e adultos jovens. Os surtos significam o surgimento de várias pessoas 
doentes em uma mesma localidade. Em resposta a esta ocorrência, a SES reforça a importância da 
vacinação como medida preventiva contra a enfermidade e, desde setembro de 2016, estabeleceu 
que novos casos e surtos devem ser notificados obrigatoriamente ao Estado. 

Na ocorrência de pacientes suspeitos, é preciso comunicar imediatamente à SES para que os 
municípios, com o apoio da secretaria do Estado, façam as medidas necessárias para bloqueio de 
novos casos. “Quanto mais rápida a comunicação, mais rápido os municípios poderão adotar as 
medidas necessárias para evitar a proliferação da doença”, afirma o diretor-geral de Controle de 
Doenças e Agravos da SES, George Dimech. 

A imunização contra a caxumba é a principal e mais eficiente maneira para se proteger e evitar a 
ocorrência de novos surtos. É feita com a vacina tríplice viral, que fornece proteção também contra 
rubéola e sarampo. De acordo com o calendário de vacinação brasileiro, ela deve ser aplicada nas 
crianças aos 12 meses. Após essa dose, é feito um reforço aos 15 meses com a tetra viral (sarampo, 
caxumba, rubéola e varicela). 

Para as crianças acima de 2 anos que não foram vacinadas aos 12 meses e adultos entre 20 e 29 anos 
que não foram imunizados ou que não sabem se foram vacinados, a indicação é aplicar a tríplice viral 
em duas etapas, com intervalo de 30 dias entre elas. Já adultos dos 30 aos 49 anos que não foram 
imunizados ou que não sabem se foram vacinados devem procurar os postos de saúde para se 
prevenir com uma dose. 

“A imunização é a principal forma de proteção contra a doença. Além disso, com uma só vacina, a 
pessoa fica protegida também contra a rubéola e o sarampo, doença com casos recentes nos Estados 
Unidos, Europa e outras regiões do mundo”, frisa George. Ele acrescenta que, antes da introdução da 
vacina, era comum a caxumba acometer as crianças, podendo até mesmo ser confundida com outras 
viroses. “Hoje, como temos grande parte das crianças imunizadas, a doença passou a atingir mais os 
maiores de 13 anos e adultos. Para que os surtos diminuam, é importante que essa parcela da 
população ainda não vacinada ou que não sabe se já se vacinou complete esse calendário.” 

 

 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/01/11/surtos-de-caxumba-levam-o-governo-de-pernambuco-a-reforcar-a-importancia-da-vacinacao/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/01/11/surtos-de-caxumba-levam-o-governo-de-pernambuco-a-reforcar-a-importancia-da-vacinacao/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/01/11/surtos-de-caxumba-levam-o-governo-de-pernambuco-a-reforcar-a-importancia-da-vacinacao/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/?s=caxumba
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NÚMERO DE CASOS SUSPEITOS DE FEBRE AMARELA SOBE PARA 48 EM MINAS GERAIS 

 
12/01/2017 17:55 

 
A Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais informou na última quarta-feira (11), que o número 
de casos suspeitos de febre amarela no Estado passou de 23 para 48. Foram notificados também 14 
óbitos suspeitos, sendo que oito são consideradas mortes prováveis pela doença. 

De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios com ocorrência de casos suspeitos de febre 
amarela – Ladainha, Malacacheta, Frei Gaspar, Caratinga, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, 
Entre Folhas, Ubaporanga, Ipanema, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Maranhão, 
Itambacuri, Poté e Setubinha – já fazem parte da área de recomendação para vacinação. 
A pasta informou que todos os Estados estão sendo abastecidos com a vacina . A imunização 
imediata nos municípios de Minas Gerais deve ser feita, preferencialmente, a pessoas que vivem em 
áreas rurais ou que nunca receberam as doses da vacina. 
Autoridades passaram a se preocupar mais com a doença após o número de casos aumentarem 
entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Seguindo o padrão temporal do vírus, os casos devem 
continuar sendo registrados com mais frequência até maio. O maior risco é de a infecção acabar 
voltando para a área urbana, o que não ocorre desde 1942, e entrar em contato com o mosquito 
Aedes aegypti, que também pode transmitir o vírus além da zika, dengue e chikungunya. 

A vacina pode ser aplicada a partir dos nove meses de idade, em residentes e viajantes a áreas 
endêmicas ou, a partir de seis meses, em situações de surto. Pelo Calendário Nacional, são 
administradas duas doses do imunizante. 

Pacientes com imunodeficiência devem passar por avaliação médica de risco-benefício antes de 
tomar o imunizante. Pessoas com histórico de reação anafilática relacionada a substâncias presentes 
na vacina contra febre amarela – ovo de galinha e seus derivados, gelatina e outros produtos que 
contêm proteína animal bovina –, assim como pacientes com histórico de doenças do timo também 
devem buscar orientação. 

As pessoas que planejam turismo rural, pescaria, visitação de reservas naturais, parques ecológicos, 
cachoeiras, rios, florestas, parques urbanos, bem como aqueles que praticam atividades laborais 
relacionadas ao extrativismo, à fauna e à flora em ambientes rurais e silvestres, também devem se 
prevenir da picada do mosquito que transmite a febre amarela usando roupas que protejam todo o 
corpo e repelentes e evitando ou reduzindo a exposição no horário de maior risco: entre 9h e 16h. 

 

 
 
 

http://saude.ig.com.br/2017-01-12/febre-amarela-minas.html
http://saude.ig.com.br/2017-01-06/vacina-febre-amarela.html
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O QUE SE SABE SOBRE A DOENÇA MISTERIOSA QUE DEIXA A URINA PRETA NA BAHIA 
13/01/201704h00 

Passado mais de um mês dos primeiros casos, a causa do surto de mialgia aguda que já atingiu ao 
menos 52 pessoas na região metropolitana da Salvador ainda é mistério. A doença misteriosa causa 
fortes dores musculares e deixa a urina dos pacientes preta. 

Um grupo de cientistas do Brasil e dos EUA está analisando amostras de pacientes da doença 
misteriosa e de peixes consumidos por eles para tentar chegar ao real motivo da doença, que tem 
causado medo nos baianos. 

Segundo o infectologia Antônio Carlos Bandeira, a principal suspeita no início do surto era o peixe, 
mas como apenas cerca de dois terços dos pacientes que acompanhou informaram ter consumido o 
alimento antes do aparecimento dos sintomas, as dúvidas sobre o diagnóstico ficaram ainda maiores. 

"Só 60%, 70% dos pacientes informaram ter ingerido peixe. Nesse um mês as dúvidas aumentaram. 
Só com a confirmação laboratorial saberemos", disse. 

Veja algumas informações colhidas pelo UOL com médicos, pesquisadores e com a Secretaria de 
Saúde da Bahia. 

Quando começou o surto? 
As primeiras nove notificações da doença foram feitas às autoridades baianas no início de dezembro. 
Um alerta epidemiológico foi emitido pela Secretaria de Saúde para informar sobre possíveis casos. 
Estados do Nordeste também publicaram alerta para monitorar problemas, mas até o momento 
apenas Bahia e Ceará tiveram casos suspeitos. 

Quais os sintomas? 
Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, um conjunto de sintomas marca a doença: 

- 97% dos pacientes apresentaram dores musculares intensas de início súbito; 
- 44% tiveram dor com o toque no corpo; 
- 47% ficaram com a urina escura; 
- 36% dores articulares e suor excessivo. 

A única unanimidade é que todos os pacientes tiveram elevações significativas na dosagem da 
enzima muscular cretinofosfoquinase (CPK), o que compromete a função renal.  

Quantas pessoas ficaram doentes? 
Até agora, há 52 casos suspeitos de mialgia aguda notificados nos municípios de Salvador (50 
desses), Vera Cruz e Lauro de Freitas. 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/01/13/o-que-se-sabe-sobre-a-doenca-misteriosa-que-deixa-a-urina-preta-na-bahia.htm
http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2017/01/12/morre-2-pessoa-com-sintoma-de-urina-preta-na-bahia-656569.php
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A média de idade dos pacientes é de 42 anos, no entanto há pacientes de 8 a 77 anos. Os sintomas 
foram relatados tanto por homens quanto por mulheres.  

Desses casos, duas pessoas morreram com suspeita do problema: uma no dia 31 de dezembro e 
outra no dia 7 de janeiro. A causa das mortes ainda está sendo investigada. 

O que estaria causando o problema? 
Há algumas suspeitas do que estaria causando o problema nas pessoas. A principal delas ainda é a 
contaminação por metal pesado ou toxina em peixes que seriam consumidos pelas vítimas. Por 
precaução, a Secretaria de Saúde está realizando um cadastramento de estabelecimentos de 
comercialização de alimentos nas regiões de praia onde houve ocorrência de casos. 

Os comerciantes foram orientados quanto às boas práticas de manipulação de alimentos, bem como 
as medidas de higiene a serem adotadas. 

Há também a possibilidade de haver contaminação por vírus. Uma das suspeitas que está sendo 
analisada é a presença do Paraechovirus. O vírus, que já causou surtos no Japão e na Dinamarca, é 
transmitido por saliva ou mesmo pela respiração --em casos de maior aproximação com uma pessoa 
contaminada. 
A possibilidade de que a doença seja causada por uma bactéria ainda não está descartada, embora 
seja uma causa menos provável. 

Como tratar? 
Segundo a Secretaria de Saúde, não há tratamento específico para os casos, já que não há certeza do 
que estaria causando. É apenas indicada a hidratação intensa do paciente por 48 a 72 horas. O uso 
de anti-inflamatórios é proibido. 

Quais providências e análises feitas? 

Uma série de laboratórios está envolvida no processo de investigação da doença. O processamento 
das amostras biológicas de 18 pacientes foi feito pelo Lacen (Laboratório Central da Bahia). Todas 
foram negativas para pesquisa de coprocultura e hemocultura. 

Amostras de peixe in natura foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz (SP), para investigação 
de metais pesados. Duas amostras de peixes consumidas por pacientes foram enviadas para análise 
no Alabama (EUA). O Laboratório de Virologia da UFBA (Universidade Federal da Bahia) também está 
analisando se há presença de vírus em material coletado dos pacientes. 
Já amostras de água de consumo humano foram coletadas nas quatro Estações de Tratamento de 
Água que abastecem Salvador, mas apresentaram resultados satisfatórios de cianobactérias. 
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CHICUNGUNHA, ZIKA E DENGUE MANTÊM RITMO DE QUEDA NO INÍCIO DE 2017 EM 

PERNAMBUCO 
 

12/01/2017 às 10:31 

A primeira semana epidemiológica de 2017 em Pernambuco (1º a 7 de janeiro) manteve a curva de 
redução dos casos de arboviroses, de acordo com os dados do boletim divulgado, na quarta-feira 
(11), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Este ano, foram registrados 33 casos suspeitos de 
dengue, sete de chicungunha e dois de zika. Essas notificações representam redução de 99% (para 
cada doença) em relação ao mesmo período de 2016. O primeiro balanço do ano também não 
registrou óbito pelas arboviroses. No mesmo período de 2016, foram notificados 10 mortes suspeitas 
– três tiveram resultado laboratorial positivo para chicungunha, uma para zika, além de duas para 
dengue e chicungunha. 

O boletim divulgado na quarta-feira (11) ainda está sujeito à atualização, o que geralmente ocorre 
nas próximas oito semanas. Ou seja, o volume de notificações pode aumentar à medida que os 
municípios atualizarem os registros no sistema. 

“Historicamente dezembro e janeiro representam um período de baixa ocorrência de arboviroses, 
pois são meses em que há menos circulação do mosquito. Entre o fim do primeiro trimestre e o início 
do segundo, podemos ter uma ideia melhor se essa mudança positiva (queda no número de casos) 
vai continuar”, esclarece o diretor-geral de Controle de Doenças e Agravos da SES, George Dimech. 

Desde julho do ano passado, o Recife também mantém os casos de dengue, chicungunha e zika sob 
controle, segundo informa o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia. Atualmente, 60% dos 94 
bairros da capital pernambucana estão com risco baixo de infestação pelo mosquito que transmite 
dengue, chicungunha e zika. 

Mesmo com controle da tríplice epidemia, a Secretaria de Saúde do Recife reforça que o trabalho 
dos agentes de saúde ambiental e controle de endemias continua com as visitas rotineiras aos 
imóveis da cidade. “O trabalho de controle das arboviroses faz parte da nossa agenda permanente”, 
destaca Jailson Correia. “Por maior que seja o esforço do poder público e da população, não temos 
condições de dar garantia de que o risco de epidemia é zerado. O que conseguimos é reduzir danos: 
se existir uma nova epidemia, que ela seja menor”, acrescenta. 

Segundo levantamento da Vigilância Ambiental do Recife, foram vistoriados 1.913.822 imóveis no 
ano passado, o que corresponde a mais de 80% de imóveis da cidade. A prefeitura reforça que os 
imóveis fechados nestas férias podem favorecer a proliferação do Aedes, especialmente porque o 
verão é uma época propícia para a reprodução das larvas. 

 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/01/12/chicungunha-zika-e-dengue-mantem-ritmo-de-queda-no-inicio-de-2017-em-pernambuco/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/01/12/chicungunha-zika-e-dengue-mantem-ritmo-de-queda-no-inicio-de-2017-em-pernambuco/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/01/12/chicungunha-zika-e-dengue-mantem-ritmo-de-queda-no-inicio-de-2017-em-pernambuco/
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PERNAMBUCO REGISTRA 76 SURTOS DE CAXUMBA 
12/01/17 às 06H10 

  

Setenta e seis surtos de caxumba foram registrados em Pernambuco no ano passado. No total, os 
surtos envolveram 836 casos, predominantemente referentes a adolescentes e a adultos jovens. Em 
2015, não houve nenhum caso. Mas, foi nesse ano que uma alteração no padrão de circulação da 
caxumba se apresenta em diferentes regiões do País, e um aumento na ocorrência de surtos tem 
sido observado. 
 
Inicialmente, a crescente nos casos foram percebidos na região Sul e Sudeste e, posteriormente, no 
Centro-oeste e Nordeste do País. Foi em maio de 2016 que Pernambuco passou a registrar 
incomumente a caxumba. 

A doença, também conhecida como papeira, é, desde setembro do ano passado, de notificação 
compulsória. Na ocorrência de pacientes suspeitos em qualquer lugar do Estado, a unidade de saúde 
precisa comunicar imediatamente à Secretaria Estadual de Saúde. 
 
A intenção é que os municípios, com o apoio da secretaria de Pernambuco, tomem medidas 
necessárias para o bloqueio de novos casos. O perigo de não tentar neutralizar o vírus rapidamente 
está na característica contagiosa da caxumba. Ela pode se espalhar facilmente através da saliva 
infectada pelo vírus que causa a doença. 
Quem não é vacinado pode contraí-la até durante uma conversa realizada próxima à pessoa 
infectada. Beijar, compartilhar talheres, copos e pratos, então tornam-se canais de fácil contágio. Os 
surtos, como os 76 identificados em Pernambuco no ano passado, significam o surgimento de várias 
pessoas doentes em uma mesma localidade, o que indica que esse tipo de contágio está 
desenfreado. O foco da doença está na Região Metropolitana, cujas 14 cidades apresentaram 68 
casos, quase 90% do total de casos de todo o Estado. 

“A imunização é a principal forma de proteção contra a doença. Além disso, com uma só vacina a 
pessoa fica protegida também contra a rubéola e o sarampo, doença com casos recentes nos Estados 
Unidos, Europa e outras regiões do mundo”, ressaltou o diretor geral de Controle de Doenças e 
Agravos da Secretaria Estadual de Saúde (SES), George Dimech. 

Sempre que os surtos ocorrem, a SES reforça a importância da vacinação como medida preventiva 
contra a enfermidade. Isso porque a imunização contra a caxumba é a principal e mais eficiente 
maneira de proteger um indivíduo. É uma espécie de barreira na sequência do contágio e, 
consequentemente, de surtos. 
 
A imunização é feita por meio de aplicação da vacina tríplice viral, que fornece proteção também 
contra rubéola e sarampo. De acordo com o calendário de vacinação brasileiro, ela deve ser aplicada 
nas crianças aos 12 meses. Após essa dose, é ainda feito um reforço aos 15 meses com a tetra viral 
que imuniza o bebê também contra a varicela, além das que compõem a tríplice viral. 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/01/12/NWS,13801,70,449,NOTICIAS,2190-PERNAMBUCO-REGISTRA-SURTOS-CAXUMBA.aspx
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Para as crianças acima de 2 anos que não foram vacinadas aos 12 meses, e adultos entre 20 e 29 
anos não imunizados ou que não sabem se foram vacinados, a indicação é aplicar a tríplice viral em 
duas etapas, com intervalo de 30 dias entre elas. Já os adultos dos 30 aos 49 anos não imunizados ou 
que não sabem se foram vacinados, devem procurar os postos de saúde. 
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CEARÁ TEM TRÊS CASOS COM SINTOMA DE URINA PRETA, DIZ GOVERNO 
Publicado em 13/01/2017, às 09 h28. 

 

A Secretária de Saúde do Ceará informou à imprensa, nessa quinta (12), a suspeita de três casos da 
"doença da urina preta". Os registros equivalem às notificações detectadas até o dia 10 de janeiro. 
Segundo o órgão, os casos estão sob investigação por uma equipe da secretaria estadual e por outra 
da secretaria municipal de Fortaleza. As amostras dos pacientes já estão sendo analisadas. 

De acordo com a nota divulgada, os pacientes apresentaram sintomas semelhantes aos registrados 
nos casos da Bahia, como dores musculares na região cervical, urina de coloração diferente e 
mudança no funcionamento dos rins.  

Até o momento, a doença já tem 52 casos em fase de confirmação na Região Metropolitana de 
Salvador, apesar de não ter uma causa definida por pesquisadores e órgãos de saúde. Caso esses 
novos casos no Ceará sejam confirmados, serão os primeiros fora do estado da Bahia. Ainda está em 
investigação se os casos dos estados tem alguma conexão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2017/01/13/ceara-tem-tres-casos-com-sintoma-de-urina-preta-diz-governo-656769.php
http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2017/01/12/morre-2-pessoa-com-sintoma-de-urina-preta-na-bahia-656569.php
http://noticias.ne10.uol.com.br/saude/noticia/2017/01/12/morre-2-pessoa-com-sintoma-de-urina-preta-na-bahia-656569.php
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GOVERNO DE MINAS DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM ÁREAS COM SURTO DE 

FEBRE AMARELA 
13/01/2017 10h16   

 
O governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em saúde pública por 180 dias nas áreas do estado 
onde há surto de febre amarela. O decreto contempla 152 cidades no entorno de Coronel Fabriciano, Governador 
Valadares, na Região Leste, Manhumirim, na Zona da Mata, e Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha e 
Mucuri (veja a lista das cidades no fim da reportagem). Em Minas, 30 pessoas morreram com sintomas da doença 
neste ano. 
 
Deste total, 10 mortes são consideradas prováveis, pois os pacientes tiveram exame laboratorial preliminar 
positivo, conforme o último Informe Epidemiológico divulgado pelo governo. 
 
O decreto autoriza a adoção de medidas administrativas necessárias à contenção do surto, em especial a aquisição 
de insumos, materiais e a contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação 
emergencial. Fica admitida também a contratação de pessoal para ajudar no combate à doença e autorizada a 
criação de um comitê para monitoramentos dos casos e prevenção, que recebe o nome de sala de situação. 
Durante a validade da situação de emergência, poderá haver dispensa de licitação. 
 
Das 152 cidades abrangidas, 21 apresentam casos notificados e prováveis de febre amarela. A secretaria esclarece 
que é adotada a estratégia de ampliar a área de atenção para facilitar o monitoramento de casos. A condição de 
surto ocorre quando há um aumento do número de casos de determinada doença em relação ao esperado em 
uma região localizada. 
 
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus, que pode levar à morte em cerca de 
uma semana se não for tratada rapidamente. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é transmitida por 
mosquitos e comum em macacos, que são os principais hospedeiros do vírus. 
 
A Secretaria de Estado de Saúde afirma que a transmissão na área rural está relacionada ao mosquito 
Haemagogus. A febre amarela também é transmitida pelo Aedes aegypti, mas somente em ambiente urbano. O 
órgão afirma que não recebeu nenhuma notificação de caso em área urbana. 
 
Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na tarde desta quinta-feira (12), que as notificações de mortes de 
pessoas com suspeita de febre amarela subiram para 30 em Minas Gerais em 2017. Em relação ao último balanço, 
são 16 novos óbitos suspeitos. O número de casos suspeitos chegou a 110. 
 
Segundo a SES, das 30 mortes, dez são óbitos prováveis da doença, porque os pacientes tiveram exame 
laboratorial preliminar positivo. A confirmação ainda depende de mais investigação. Essas ocorrências foram em 
quatro municípios do Vale do Rio Doce – Piedade de Caratinga (3), Ubaporanga (1), Ipanema (1) e Itambacuri (1) – 
e em duas cidades do Vale do Mucuri – Ladainha (3) e Malacacheta (1). 
 
Já as notificações de casos suspeitos subiram, em relação ao último balanço, de 48 para 110. Segundo a secretaria, 
20 são casos prováveis e se referem a homens, com média de idade de 42 anos. 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/governo-de-minas-decreta-situacao-de-emergencia-em-areas-com-surto-de-febre-amarela.ghtml
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/mortes-suspeitas-de-febre-amarela-sobem-para-30-em-mg-diz-secretaria.ghtml
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/mortes-suspeitas-de-febre-amarela-sobem-para-30-em-mg-diz-secretaria.ghtml
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A cidade com maior número de notificações é Ladainha, onde 31 suspeitas foram registradas. Na sequência, 
aparecem três cidades do Vale do Rio Doce: Caratinga, com 20 registros, Imbé de Minas, com 14, e Piedade de 
Caratinga, com 12. 
 
Também há ocorrência de casos suspeitos em Entre Folhas (2), Inhapim (2), Ipanema (4), Itambacuri (5), São 
Domingos das Dores (1), São Sebastião do Maranhão (1) e Ubaporanga (6), no Vale do Rio Doce; Frei Gaspar (1), 
Malacacheta (4), Poté (6) e Setubinha (1), no Vale do Mucuri. 
 
Em Minas, conforme a SES, 13 cidades tiveram registro de morte ou aparecimento de primatas doentes. Seis delas 
– Ipatinga, Água Boa e São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, Durandé e Simonésia, na Zona da Mata, e Teófilo 
Otoni, no Vale do Mucuri – não tem registros de casos suspeitos em humanos. 
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DOENÇA DA URINA PRETA TEM SEMELHANÇAS COM CASOS ANTIGOS DO AM, EUROPA E 

EUA 
13/01/2017 06h00  
 

Os pesquisadores que investigam os casos da doença que deixa a urina preta aguardam os resultados das amostras 
de urina, fezes e soro dos pacientes afetados. Por enquanto, eles têm como suspeita uma intoxicação pelo 
consumo de peixe ou uma infecção por paraechovírus (vírus de RNA, assim como o zika). 

As duas hipóteses já tiveram casos semelhantes relatados. No Brasil, em 2008, um surto com 27 pessoas afetadas 
pela doença de Haff foi associada ao consumo dos peixes pacu-manteiga, tambaqui e pirapitinga no Amazonas. 

De acordo com a literatura médica, a doença de Haff foi identificada no verão de 1924 e é caracterizada por uma 
grave rigidez muscular, frequentemente acompanhada por urina escura - mesmos sintomas da doença registradas 
neste ano no Brasil. 

Entre 1934 e 1984, casos similares da doença foram descritos na Suécia e na União Soviética. Nos EUA, os 
primeiros casos foram registrados em 1984. 

'Doença da urina preta' causa dor muscular intensa, mudança na cor do xixi e insuficiência renal 
(Foto: Reprodução/TV Bahia) 

Em 2001, mais casos foram relatados nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte. Em 2010, a China 
também teve alguns registros. Todos causados pela ingestão de peixes de diferentes espécies. 

O infectologista Antônio Bandeira, coordenador do comitê de arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia 
(SBI) que acompanhou alguns dos casos da “doença da urina preta” em Salvador, confirmou que os casos são 
levados em consideração. Segundo ele, a maioria dos pacientes atuais tinha ingerido algum tipo de peixe. 

“Está reportada na literatura uma síndrome semelhante a essa [da Bahia], mas que decorre de uma toxina ingerida 
por peixes. Isso em várias partes do mundo. Até hoje não se sabe bem como os peixes acabam contaminados por 
isso. Aqui no Brasil, por exemplo, teve um surto desse tipo em Manaus”, lembrou. 

 “Tem uma doença chamada “mialgia epidêmica”, que causa exatamente isso: dores musculares fortes e as 
enzimas musculares aumentam bastante”, disse Bandeira, lembrando a outra hipótese. 

A “mialgia epidêmica”, ou doença de Bornholm, é causada pelo enterovírus Coxsackie B ou outros vírus. Bandeira 
disse que, no início do surgimento dos casos na Bahia, era a hipótese mais aceita pelos pesquisadores. “Nós 
começamos acreditando nessa hipótese, mas ponderamos. Um percentual expressivo dos pacientes que têm essa 
síndrome - cerca de 30% a 40%- tem outros quadros, como dores abdominais, às vezes diarreia”, disse. 

Nos casos da Bahia, não foram registrados outros sintomas além de dor muscular extrema, urina preta e 
insuficiência renal. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/doenca-da-urina-preta-tem-semelhancas-com-casos-antigos-do-am-europa-e-eua.ghtml
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/doenca-da-urina-preta-na-bahia-o-que-sabemos-ate-agora.ghtml
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Parceiro de Bandeira, o infectologista Gúbio Soares é pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Ele recebeu 
11 amostras de pacientes afetados e disse que encontrou vírus em algumas delas. Um laudo deverá ficar pronto 
até o início da próxima semana. 

“Nós já chegamos a uma fase que identificamos a presença do material genético de uma família de vírus, nós 
achamos que é Picornavirus, mas ainda estamos na parte de sequenciamento para ver se conseguimos fechar o 
caso”, disse. “Nós suspeitamos que seja um vírus chamado paraechovirus”. 

De acordo com Soares, esse vírus já causou um pequeno surto na Dinamarca, em 2014, na França, em 2008 e 
2014, e também no Japão em 2008, 2010 e 2014. Ele disse que ainda precisa confirmar se os casos antigos 
apresentaram o sintoma da urina preta. 
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TOXINA BOTULÍNICA PARA TRATAMENTO DE DORES  
Terça, 10 Janeiro 2017 15:51 

 

Produzida pela bactéria Clostridium botulinum, a toxina botulínica é um composto intensamente venenoso. 
Encontrada em alimentos enlatados ou mal conservados, pode provocar botulismo, doença que causa dificuldades 
para engolir, falar, fraqueza e até paralisia. 

Os estudos sobre essa substância se iniciaram em 1817, ano em que se descreveu, pela primeira vez, o 
envenenamento provocado por alimentos em estado de conservação impróprio. Apenas em 1895 descobriu-se 
que a intoxicação é provocada por um agente bacteriano. Em 1897, a ciência isolou o agente bacteriano já citado. 
Nos primeiros anos do século seguinte, o composto foi também isolado. No entanto, apenas seis décadas depois, o 
potencial medicinal para fins terapêuticos foi testado e aprovado, no tratamento do estrabismo. 

Os estudos e as experiências foram se acumulando e o alívio de outras afecções e sintomas como as dores 
refratárias foram incluídas. “Esse alívio é proporcionado por sua ação inibidora da liberação de acetilcolina, que 
provoca relaxamento muscular, redução da sensibilidade à dor e diminuição da inflamação neurogênica. Então, a 
toxina tem efeito analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular”, informa o neurocirurgião José Oswaldo de 
Oliveira Jr, diretor financeiro da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED) e docente titular e diretor da 
Central da Dor e Estereotaxia do A.C. Camargo Cancer Center. 

Dores relacionadas à contração muscular – como câimbras, dores miofasciais, espasmos da pálpebra e hemificial, 
lombalgia ou enxaqueca – podem ser reduzidas com aplicações dessa neurotoxina, promovendo efeitos positivos. 

Entre as vantagens desse método está a temporalidade de seus efeitos. Caso ocorra alguma adversidade após sua 
utilização, como perda de sensibilidade, de função glandular ou muscular associada à inibição causada por essa 
neurotoxina, os resultados duram pouco tempo; normalmente, após cerca de seis meses, eles desaparecem. 

Apesar de evidências científicas demostrarem os benefícios da aplicação em alguns casos, existem as indicações 
fora da bula, que estão sujeitas a pesquisas mais aprofundadas, com apenas resultados iniciais promissores, 
porém, não amplamente aceitos na comunidade médica. 

Para tratamento das dores de cabeça, por exemplo, os Estados Unidos e Reino Unido aprovaram o uso, o que 
ainda não ocorreu no Brasil - embora o uso não seja proibido, requer mais levantamentos científicos, com dados 
concretos. 

“Desde 2011 a ciência trabalha no estudo desta área. O composto já foi testado e aprovado no tratamento das 
dores relacionadas aos transtornos da articulação temporomandibular, e no alívio de outras dores de cabeça 
(como enxaqueca e cefaléia do tipo tensional). As chamadas dores neuropáticas, secundárias ao 
comprometimento de estruturas nervosas por doença ou lesão, também estão recebendo atenção especial com o 
uso experimental da toxina botulínica. Tudo indica que logo mais haverá uma progressiva liberação desse 
composto para outras indicações como é o caso de sua utilização no tratamento de da dor, de forma mais 
abrangente”, conclui. 

http://www.segs.com.br/saude/48564-toxina-botulinica-para-tratamento-de-dores.html
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VACINA CONTRA HPV SERÁ ISPONIBILIZADAS PARA MENINOS DE 12 E 13 ANOS 

13/01/2017 às 22:21 PM 

A partir da próxima segunda-feira (16/1), começam a valer as alterações no Calendário Nacional de Vacinação em 
todas as salas de vacina da Prefeitura de Goiânia. Uma das mudanças é a ampliação da cobertura pela vacina HPV 
quadrivalente que neste ano será disponibilizadas para meninos de 12 e 13 anos. 

Para atender a essa nova demanda, o Ministério da Saúde encaminhou mais quatro mil doses da vacina essa 
semana. A proposta é é imunizar 80% da população alvo, cerca de 19.656 meninos. A vacina para os meninos 
evitará que haja transmissão do vírus durante as relações sexuais, protegendo contra casos de câncer de pênis, 
boca e orofaringe. 

Com os homens também imunizados, espera-se que que reduza o número de casos de câncer de útero e vulva nas 
mulheres, pois são eles os responsáveis pela transmissão dos vírus às mulheres. Além dos meninos, homens de 9 a 
26 anos que convivem com o vírus também podem receber a vacina. A imunização de meninas contra o HPV 
permanece para aquelas entre 9 e 14 anos. 

O superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, Robson Azevedo, 
avisa que pais e responsáveis devem ficar atentos e levarem seus filhos para serem vacinados. “A vacina é uma 
importante estratégia de prevenção de doenças e estará disponível continuamente na rede municipal de saúde”, 
afirma. 

Outra novidade no Calendário é a disponibilização da vacina menigicícuca C conjugada para adolescentes de 
ambos sexos entre 12 e 13 anos de idade. Ela protege contra a menigite bacteriana e, anteriormente, a vacina era 
oferecida apenas para crianças de até quatro anos. 

O novo Calendário altera também a disponibilização da vacina contra a catapora e hepatite A, que era aplicada 
apenas em crianças de até dois anos. Com a mudança, crianças de até quatro anos podem receber a vacina. A 
cobertura da vacina tríplice viral, que age contra sarampo, caxumba e rubéola, foi ampliada para bebês com um 
ano até adultos com 29 anos. 

Neste calendário, gestantes poderão receber a vacina dTpa contra a difteria, tétano e coqueluche a partir da 20ª 
semana de gravidez. A medida protege os bebês contra coqueluche até completarem o esquema de vacinação 
com a vacina pentavalente até os seis meses de vida. Caso a mãe tenha perdido o período da vacina furante a 
gravidez, poderá retornar a uma unidade de vacinação para receber a dose entre a sexta e oitava semana após o 
parto. 

 

http://www.dm.com.br/saude/2017/01/vacina-contra-hpv-sera-isponibilizadas-para-meninos-de-12-e-13-anos.html

