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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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 PERNAMBUCO ALERTA PARA NOTIFICAÇÃO IMEDIATA DE CASOS DA DOENÇA QUE DEIXA 

URINA ESCURA 
 

16/01/2017 às 18:19 

O Estado de Pernambuco emitiu um alerta às unidades de saúde para notificação imediata de 

pacientes que apresentem sintomas semelhantes aos da doença de causa desconhecida, registrada 

na Bahia e no Ceará, que causa dor muscular intensa (mialgia aguda) e deixa a urina escura. Segundo 

a Secretaria de Saúde de Pernambuco, atualmente não há ocorrência da doença no Estado. 

A recomendação é que os serviços locais notifiquem de forma imediata (em até 24 horas a partir da 
suspeita inicial) casos de dor muscular intensa com aparecimento súbito, sem causa aparente 
identificada e com níveis elevados de enzimas musculares. Ainda se sugere observar a urina, que se 
apresentou escura em quase metade (47,7%) dos casos da Bahia. 

“Ainda não sabemos a causa da mialgia, mas estamos investigando quatro hipóteses: vírus, bactéria, 
contaminação alimentar por metais pesados e por toxinas”, diz a enfermeira sanitarista Ita de Cácia 
Aguiar, superintendente de Vigilância e Proteção à Saúde da Bahia. Ela informa que, até a segunda-
feira (16), foram notificados 52 casos suspeitos de mialgia aguda (50 deles em Salvador). “Entre eles, 
46 tiveram evolução boa e alta hospitalar. Desses, um teve insuficiência renal, mas recebeu 
tratamento e ficou bem. Há quatro casos que estamos analisando ainda porque foram os últimos a 
ser notificados”, informa Ita. 

Dos 52 casos, dois foram a óbito, mas as autoridades de saúde investigam a causa principal da morte. 
“Um dos pacientes apresentava cardiopatia e o outro tinha suspeita de infarto.” Todos os casos, 
segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, ocorreram em dezembro. Já no Estado do Ceará, até o 
último dia 10, foram notificados três casos suspeitos de mialgia aguda. 

Na Bahia, a maioria dos pacientes consumiu peixe, mas oito não consumiram o alimento (ou não se 
lembram). “Por isso, estamos analisando outras hipóteses. Encaminhamos amostras de peixe ao 
Instituto Adolfo Lutz (SP) para investigar metais pesados e também aos Estados Unidos, a fim de 
pesquisar toxinas. Não há previsão para divulgação dos resultados.” O Laboratório Central de Saúde 
Pública da Bahia e o da Fiocruz Rio de Janeiro analisam amostras de fezes dos pacientes. 

VÍRUS 

O virologista Gubio Soares, da Universidade Federal de Bahia, analisa amostras de fezes e urinas de 
casos suspeitos. “Há indícios fortes de que a causa possa ser parechovirus, cuja frequência no Brasil é 
baixa. Mas precisamos ainda confirmar isso, o que deve acontecer nos próximos dias. Já houve casos 
no Japão em 2008, 2010 e 2014, com relatos de dores musculares”, frisa Gubio. 

 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/01/16/pernambuco-alerta-para-notificacao-imediata-de-casos-da-doenca-que-deixa-urina-escura/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/01/16/pernambuco-alerta-para-notificacao-imediata-de-casos-da-doenca-que-deixa-urina-escura/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/01/16/pernambuco-alerta-para-notificacao-imediata-de-casos-da-doenca-que-deixa-urina-escura/
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ÁGUA ESTÁ SE TORNANDO UM PERIGO EM PERNAMBUCO 

19/01/17 às 06h23 

O agravamento da seca em 2016 foi apontado como fator decisivo para o aumento de 97% de 
pessoas doentes por contaminação de água em Pernambuco. Uma morte foi notificada. No ano 
passado, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) identificou 79 surtos de doenças transmitidas por 
águas/alimentos (DTA), 3,6% a menos do que os 82 de 2015. O número de cidadãos acometidos 
dobrou, de 1.150 pessoas para 2.264. 

Análises laboratoriais apontam que em 29 surtos foi isolada a bactéria Escherichia coli (presente em 
fezes) na água para consumo populacional. Outros agentes perigosos como vírus e parasitas foram 
identificados em 39 surtos. A SES lançou alerta sobre qualidade e segurança da água consumida, 
sobretudo em áreas em crise de abastecimento. 

“Quando começa o verão recomeça o aumento dos números de diarreias. Alguns locais do Sertão e 
Agreste permanecem em situação difícil na crise hídrica. Pessoas vão procurar para beber a água que 
tiver, nem sempre tratada”, destacou a diretora-geral de Vigilância Epidemiológica e Ambiental do 
Estado, Rosilene Hans. 
 
Dos 59 surtos encerrados, em 76,3% o adoecimento estava relacionado à água para consumo 
humano. Esse tipo de situação sempre se apresenta de forma mais problemática, porque o contágio 
é de proporções maiores. 
 
O Interior tem destaque no boletim da SES. Em Salgueiro (Sertão), em dois surtos por contaminação 
de água, 396 pessoas ficaram doentes. Foram 160 casos a mais do que no Recife, que ocupa a 2ª 
colocação no ranking e teve 236 enfermos em 24 surtos de água e/ou alimentos em 2016 e tem 
população 30 vezes maior do que a cidade sertaneja. Iati (Agreste) também se destacou com 200 
doentes num único surto. Terra Nova (Sertão) registrou uma morte. 

Rosilene comentou que foram identificadas várias problemáticas. “Tivemos barragem pequena que 
rompeu e matéria orgânica que desceu para o rio São Francisco. Municípios que consomem água 
desse rio, através de estações de tratamento, tiveram surtos porque nem todas conseguiram tratar 
toda a matéria orgânica”, comentou. 
 
Foi o caso de Salgueiro e de cidades na região de Petrolina. A gestora também elencou que a 
infiltração de esgoto na rede de abastecimento provocou quadros de adoecimento pontuais. Mas é a 
seca que compromete mais a segurança da saúde, porque a população muitas vezes não faz a 
higienização adequada da água armazenada e adquire água de procedência duvidosa em carros-pipa 
clandestinos. 

O gestor da Vigilância Sanitária Estadual (Apevisa), Jaime Brito, alertou que as comunidades em zona 
de estiagem devem redobrar os cuidados com consumo e estocagem. “A indicação é que se a pessoa 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/01/19/NWS,14646,70,449,NOTICIAS,2190-AGUA-ESTA-TORNANDO-PERIGO-PERNAMBUCO.aspx
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vai ingerir essa água deve ter cuidado e não confiar apenas na cloração dos caminhões-pipa, seja do 
Exército, da Compesa ou de particulares.” 
 
O cloro adicionado nos caminhões tende a desaparecer logo. “O ideal é que as pessoas façam a 
cloração no domicílio. Bastam duas gotas de cloro ou água sanitária por litro de água por 30 
minutos.” 
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ESTADO EM ALERTA CONTRA GRIPE AVIÁRIA 

20/01/17 às 09h13 

Pernambuco está em alerta diante da possibilidade de entrada da Influenza Aviária (gripe aviária) no 
Brasil. A atenção acontece porque, nesta época do ano, as aves migratórias fogem do inverno da 
América do Norte, onde há registros de casos, para cá. Qualquer notificação do vírus pode 
representar um risco para atividade avícola do Estado, considerada a quinta e a oitava maior 
produtora de ovos e de frangos do País, respectivamente. No Nordeste, Pernambuco assume o topo 
do ranking. Por ano, a cadeia gera 150 mil empregos e impacta a economia local em R$ 3 bilhões.  
 
Em função do risco, o Ministério da Agricultura (Mapa) solicitou aos órgãos estaduais de defesa 
sanitária animal que aumentem a vigilância em estabelecimentos avícolas. Através de nota técnica, a 
pasta nacional detalhou as providências já adotadas para evitar casos da doença e alertou para a 
necessidade de ser feita vigilância epidemiológica em todos os sítios de aves migratórias 
reconhecidos pelo Departamento de Saúde Animal. 
 
Atualmente, existem 20 sítios (locais) de monitoramento da entrada dessas aves no território 
brasileiro. Além de Pernambuco, estão localizados na Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 
 
A gerente-geral da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro), Erivânia 
Camelo, explicou que, por aqui, os sítios estão localizados em Fernando de Noronha e na Coroa do 
Avião. “Elas chegaram em setembro e vão embora em maio. Para esse período, dispomos de equipes 
que trabalham com emergência sanitária e de médicos veterinários preparados para qualquer 
eventual incidente. Recentemente, fizemos uma captura na Coroa do Avião e nada foi identificado”, 
explicou, frisando que, até agora, não há relato de infecção no Brasil.  
 
“No entanto, estamos em alerta após casos recentes no Chile“, disse. A gripe aviária começou na Ásia 
e se espalhou pelo continente norte americano em 2015. Nos Estados Unidos, 60 milhões de aves 
foram sacrificadas após a chegada da doença.  
 
“Temos preocupação. Qualquer incidência pode afetar o nosso plantel, que tem mais de 20 milhões 
de aves. Mas a avicultura local dispõe de biossegurança estruturada”, disse Erivânia. Agora, segundo 
ela, o trabalho está concentrado nos setores privado e público, que devem comunicar à Agência se o 
segmento apresentar altos índices de mortalidade. 
 
Presidente da Associação Avícola em Pernambuco (Avipe), Edival Veras afirmou estar trabalhando 
em conjunto com a Associação Brasileira de Proteína Animal e com o Mapa. O Mapa informou 
também que a fiscalização será intensificada nos portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas. 

 

http://www.folhape.com.br/economia/economia/economia/2017/01/20/NWS,14812,10,550,ECONOMIA,2373-ESTADO-ALERTA-CONTRA-GRIPE-AVIARIA.aspx
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CAMPO GRANDE TEM PRIMEIRO CASO DE FEBRE CHIKUNGUNYA DE MS EM 2017 
Mato Grosso do Sul teve um caso de febre chikungunya confirmado até o momento em 

2017. Segundo boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), o paciente 
mora em Campo Grande, não tendo sido informado se ele adquiriu o vírus na Capital ou em viagem 
para outro estado. 

O órgão também atualizou a quantidade de casos do ano passado. Foram 24 casos 
confirmados, dos quais Campo Grande concentra nove. Um deles foi importado do estado de Alagoas 
e oito são autóctones, ou seja, foram contraídos pelos pacientes no próprio município. 

Corumbá concentra segunda maior quantidade de doentes em 2016, em todos eles o vírus 
foi adquirido no próprio município. 

Aquidauana, Jardim e Ladário têm dois casos confirmados cada um. No primeiro município, 
ambos são autóctones e nos outros, os pacientes foram picados pelo mosquito contaminado durante 
viagem ao Rio de Janeiro. 

Concentram um caso apenas Dourados, Inocência, Ivinhema e Três Lagoas, todos adquiridos 
nas próprias cidades. 

A secretaria alerta a população que procure atendimento diante dos sintomas: febre de início 
súbito maior que 38,5°C e dor intensa nas articulações de inicio agudo, acompanhada ou não de 
edemas (inchaço), não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado áreas onde 
estejam ocorrendo casos suspeitos até duas semanas antes do início dos sintomas ou que tenha 
vínculo com algum caso confirmado. 

Em alguns casos, as dores permanecem nos pacientes durante meses e anos. Não há vacinas 
ou remédios específicos para combater a doença e o tratamento é feito através da redução dos 
sintomas. Por isso, a recomendação é eliminar os criadouros do mosquito que transmite a 
chikungunya, evitando deixar água acumulada. 

 

 

 

 


