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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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SURTO DE VIROSE FAZ MAIS DE 1 MIL PESSOAS PROCURAREM HOSPITAIS 
02/03/2017 21h58  

 
Mais de 1 mil pessoas procuraram atendimento nas unidades de saúde de Araguaína, norte do Tocantins, 
nos últimos dias apresentando os mesmos sintomas. O diagnóstico mais comum é virose. Gleiva Rosa dos 
Santos conta que todos na casa dela tiveram que ir para o hospital. 
 
"Muita dor de cabeça, dor no corpo e nas articulações. Dá mal-estar, febre e tira o apetite. Fica péssimo", 
comentou a dona de casa. O mesmo aconteceu com a Sofia Santos, de seis anos. "Doía muito. Eu não 
conseguia abaixar, não conseguia fazer nada", reclamou. 
 
Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por exemplo, 245 adultos deram entrada com os sintomas nos 
últimos dias. O número de crianças foi ainda maior: 890. Mas afinal o que é a virose? 
A médica Nathália Fontana explica: "As viroses são um grupo de doenças que a gente denomina quando 
ainda não tem o diagnóstico estabelecido. Fazem parte a dengue, a febre amarela, o resfriado comum, a 
gripe, o rotavírus. É uma gama de doenças muito alta, mas poucos casos são de dengue e febre amarela". 
Segundo a médica, a melhor forma de fugir das viroses é a prevenção. "Lavar sempre as mãos, após espirra 
ou assoar o nariz, e evitar compartilhar os utensílios como copo e talheres. Porque passa pela saliva, pelas 
gotículas respiratórias", explicou. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2017/03/surto-de-virose-faz-mais-de-1-mil-pessoas-procurarem-hospitais.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/cidade/araguaina.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/tocantins
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SURTOS DE SARAMPO CONTINUAM ATACANDO A SUÍÇA 

06. Março 2017 - 09:05 

Em 1987, a Secretaria Federal de Saúde anunciou uma estratégia de vacinação que esperava 
erradicar o sarampo até o ano 2000. Dezessete anos após esse prazo, a taxa de vacinação é de 87%, 
abaixo dos 95% que a Organização Mundial de Saúde considera o alvo para a erradicação. 
Daniel Koch, chefe da unidade de doenças infecciosas da secretaria de saúde, disse para swissinfo.ch 
que "o número de pessoas vacinadas tem aumentado constantemente, mas ainda não estamos onde 
gostaríamos de estar". 
Nas últimas décadas, a Suíça teve surtos significativos a cada quatro anos. Em um surto de longo 
prazo entre 2006 e 2009, a Suíça atingiu a maior taxa de sarampo na Europa, com 4.371 casos 
registrados. 
Até hoje, Genebra é o único cantão a ter atingido uma taxa de vacinação de 95%. Os cantões de 
língua francesa e italiana têm sido geralmente mais bem-sucedidos do que a parte de língua alemã 
do país em aumentar a taxa de vacinação e reduzir casos, fato que Koch parcialmente atribui aos 
efeitos duradouros dos movimentos contra vacinas de várias décadas atrás. 
"Houve muitos críticos às vacinas ativos na Suíça de língua alemã na década de 1980 que resistiram 
muito à vacinação", disse. As crianças nascidas na época podem não ter recebido a vacina contra o 
sarampo como resultado. Koch aponta que, hoje, mais da metade dos casos de sarampo ocorre em 
adultos com mais de 20 anos. 
"É difícil motivar jovens adultos a ir ao médico para serem vacinados", disse. No entanto, a taxa de 
vacinação entre jovens adultos subiu de 77% em 2012 para 87% em 2015. 
O sarampo é a doença infecciosa mais contagiosa conhecida nos seres humanos. Não há cura, mas 
uma vacina está disponível desde a década de 1960. Em 2000, a doença matou mais de 700.000 
pessoas em todo o mundo, mas em 2010 esse número havia diminuído para 160.000 devido a 
melhores medidas preventivas. 
Ainda assim, um olhar sobre casos de sarampo em todo o mundo mostra que a doença continua a 
afetar países de todo o planeta. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.swissinfo.ch/por/doen%C3%A7as-contagiosas_surtos-de-sarampo-continuam-atacando-a-su%C3%AD%C3%A7a/43000462


5 

 
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 / 

 

 

PERNAMBUCO COMEÇA A NOTIFICAR CASOS DA ESPOROTRICOSE, MICOSE QUE PODE 

ACOMETER HUMANOS E ANIMAIS 
 07/03/2017 às 14:33 

A esporotricose, micose subcutânea causada pelo fungo Sporothrix sp., que pode acometer humanos 
e animais, sobretudo gatos, já tem diagnóstico implantado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). 
Desde o fim de 2016, a pasta implementou a vigilância da doença com a notificação de casos, 
diagnóstico laboratorial e oficinas de trabalho para definir diretrizes e fluxos com municípios da 
Região Metropolitana do Recife (RMR). Em 2016, o Lacen confirmou 45 casos em animas. Em 
humanos, 5 casos. 

O fungo causador da esporotricose geralmente habita o solo, palhas, vegetais e também madeiras, 
podendo ser transmitido por meio de materiais contaminados, como farpas ou espinhos. Animais 
contaminados, em especial gatos, também transmitem a doença, por meio de arranhões, mordidas e 
contato direto da pele lesionada. No homem, a doença se manifesta na forma de lesões na pele, que 
começam com um pequeno caroço vermelho, que pode virar uma ferida. Geralmente estão 
presentes nos braços, pernas ou no rosto formando uma fileira de nódulos e feridas, afetando pele e 
vasos linfáticos próximos à lesão, mas pode também atacar ossos, pulmões e articulações. 

“Como pode ser confundida com outras doenças de pele, o paciente deve sempre procurar um 
dermatologista”, comenta o gerente de Vigilância e Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos da 
SES, Francisco Duarte. O tratamento é baseado em antifúngicos tanto para humanos quanto animais, 
que em alguns casos, pode durar meses ou mais de um ano. 

Por isso, é importante o diagnóstico no estágio inicial da doença. Já nos animais, as manifestações 
clínicas são variadas. Os sinais mais frequentes são lesões ulceradas na pele, geralmente com pus, 
que não cicatrizam e costumam evoluir rapidamente. O diagnóstico pode ser clínico (reconhecimento 
da lesão) ou laboratorial (identificação do fungo). 

O diagnóstico em humanos é realizado pelo Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE). Em 
animais, é feito pelo Laboratório de Endemias (Labend), unidade laboratorial vinculada ao Lacen-PE. 
O paciente deve ser encaminhado por um posto de saúde. 

 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/03/07/pernambuco-comeca-a-notificar-de-casos-da-esporotricose-micose-que-pode-acometer-humanos-e-animais/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/03/07/pernambuco-comeca-a-notificar-de-casos-da-esporotricose-micose-que-pode-acometer-humanos-e-animais/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/03/07/pernambuco-comeca-a-notificar-de-casos-da-esporotricose-micose-que-pode-acometer-humanos-e-animais/

