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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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ES TEM 31 MORTES POR FEBRE AMARELA CONFIRMADAS, DIZ SESA 

 21/03/2017 06h58  

O Espírito Santo já confirmou a morte de 31 pessoas por febre amarela silvestre desde que os surto 
da doença começou. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), em balanço 
divulgado nesta segunda-feira (20). 

Até a sexta-feira (17), o estado já havia recebido 306 notificações de suspeita de febre amarela. 
Desse número, 102 casos foram confirmados, sendo que 31 evoluíram para óbito. 

Há ainda 144 casos em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre maculosa, 
dengue e outras doenças com sintomas semelhantes, segundo a Sesa. 

O surto de febre amarela já provocou a morte de 1.100 macacos em todo o Espírito Santo, segundo 
pesquisadores. Os bugios, que estão ameaçados de extinção, são os mais afetados. Estudiosos 
acreditam que serão necessários 30 anos para recuperar a população desse animal. O registro dos 
primeiros macacos mortos aconteceu no início de janeiro. 

Agricultores e moradores das regiões próximas às áreas de Mata Atlântica contam que sempre viram 
os macacos bugios, mas agora eles sumiram. Na mata, os pesquisadores marcam o local exato onde 
os macacos são encontrados mortos. Assim, eles podem fazer um mapeamento e acompanhar para 
onde o surto de febre amarela está se espalhando. 

O trabalho que começa na mata termina em laboratório. Os pesquisadores fazem exames das 
características físicas do animal, como tamanho, peso e pelo. O que eles já podem afirmar é que 
antes da febre amarela, os macacos do Espírito Santo eram saudáveis. 

"O vírus da febre amarela veio da África. Os macacos brasileiros não co-evoluíram com esses vírus, 
então não são adaptados a eles. os macacos são muito sensíveis e morrem poucos dias de 
contaminados. Chega a morrer 80% dos indivíduos de uma população contaminada", disse o 
professor de zoologia Sérgio Lucena, que estuda os bugios há mais de 30 anos. 

No laboratório da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), os pesquisadores também analisam 
o DNA dos macacos que morreram com febre amarela. "Com essa caracterização genética das 
populações a gente pode entender como essa doença poderia se disseminar no futuro. A gente 
consegue entender a conexão entre as diferentes populações, se estão tendo reduções muito 
grandes das populações", explicou o professor Yuri Leite. 

O professor Sérgio Lucena acredita que a febre amarela também vai provocar mortes de macacos nas 
matas do Rio de Janeiro. Para ele, a situação é de desastre ecológico. 

 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/03/es-tem-31-mortes-por-febre-amarela-confirmadas-diz-sesa.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/espirito-santo
http://g1.globo.com/tudo-sobre/espirito-santo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/01/morte-de-macacos-com-suspeita-de-febre-amarela-e-investigada-no-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/01/morte-de-macacos-com-suspeita-de-febre-amarela-e-investigada-no-es.html
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VOCÊ SABE QUAIS SÃO AS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO BEIJO? 
Publicada em 16/03/2017 às 00h00 

O infectologista Dr. Edilson Sacramento apresenta as principais doenças transmitidas pelo beijo e 

seus sintomas 

1 – Herpes Simples 

Após a contaminação, o indivíduo infectado pode apresentar pequenas vesículas (bolhas pequenas) 

com líquido amarelado, geralmente em lábios, podendo aparecer coceiras, ardor e formigamento, 

quadro clínico que, geralmente, desaparece em uma semana. 

 

2 – Meningite 

As meningites virais e, principalmente, a meningite meningocócica que é transmitida por vias 

respiratórias, também pode ser transmitida através do beijo. Manifesta-se através de febre, dor de 

cabeça, vômitos e rigidez na nuca. No caso da meningocócica, podem aparecer petequías 

(semelhantes a picadas de mosquitos) em diversas áreas do corpo.  

 

3 – Mononucleose infecciosa 

Também conhecida como doença do beijo, é transmitida por um vírus que apresenta, geralmente, 

febre, dor de cabeça, linfonodos (ínguas) no pescoço e nas axilas e podem apresentar aumento no 

tamanho do baço que fica amolecido e pode se romper se sofrer um traumatismo. 

 

4 - Gengivite  

Processo inflamatório da gengiva.  

5 - AIDS (Síndrome da Imunodeficiência adquirida) 
A AIDS para ser transmitida pelo beijo, porém, é necessário que haja a presença de cáries nos dentes 
ou ferimentos na mucosa oral ou nos lábios.  
 
6 – Cárie dentária 
É causada por uma bactéria que pode ser transmitida pelo beijo. A bactéria penetra no dente 
destruindo-o. 
 
7 – Tuberculose 
Causada por uma bactéria (bacilo de Koch), pode ser transmitida por meio da fala, tosse, espirros e 
pelo beijo. Geralmente, o paciente apresenta tosse há mais de 15 dias, perda de peso e febre. 
 
8 – Sífilis 
A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que também apresenta riscos de ser transmitida 

http://www.isaudebahia.com.br/noticias/detalhe/noticia/voce-sabe-quais-sao-as-doencas-transmitidas-pelo-beijo/
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pelo beijo quando as lesões da boca estão evidentes. 
 
Por apresentarem sinais e sintomas que podem ser confundidos entre em si e com outros tipos de 
doença, não indicaremos tratamentos e sim procurar o serviço médico para diagnóstico e 
tratamento. 
 
Beijar pessoas desconhecidas que não temos algum tipo de compromisso afetivo é promiscuidade e 
esse tipo de comportamento está sujeito a adquirir qualquer tipo de doença transmitido pelo beijo. 
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NÃO É VERDADE! NOTÍCIA DIZ QUE VACINA DE FEBRE AMARELA É VENENO MORTAL 
Circula pelo Facebook uma notícia com o título 'Depois de vacinarem 40 mi de pessoas descobriram 
que a vacina da febre amarela é um veneno mortal'. Ela é falsa.  

Segundo a notícia, que já teve milhares de compartilhamentos, a vacina ataca diretamente o sistema 
nervoso e causa problemas de respiração, paralisia e pode levar até a morte.  

A notícia diz que já houve 500 casos confirmados de efeitos secundários da febre amarela, 
incapacitando centenas de brasileiros. O Ministério da Saúde nega e diz que a vacina é segura.  

O texto 'viral' é praticamente igual ao que foi divulgado e compartilhado nas redes sociais no ano 
passado, referindo-se à vacina contra o vírus H1N1. Apenas algumas partes foram modificadas e 
outras, adaptadas.  

"Vários médicos, farmacêuticas e meios de comunicação continuam a mentir sobre o mercúrio em 
vacinas. Os mídia deixaram a ciência totalmente de lado na sua propaganda de incentivo à vacina 
contra a #gripe, tendo deixado de mencionar de todo qualquer dos riscos associados à mesma", diz o 
texto.  

No final, a reportagem conclui: "Se tomas vacinas contra a Febre Amarela, é provável que estejas a 
ser envenenado aos poucos, pois sabe-se que estas contêm produtos químicos neurotóxicos e metais 
pesados em concentrações alarmentes! Para além disso, não existe uma forma segura de mercúrio, 
tal como não existe forma segura de heroína. Todas as formas de mercúrio são consideradas 
altamente tóxicas quando injetadas no corpo!"  

O texto tem ganhado repercussão em razão do surto de febre amarela por qual passa o país. 
Segundo o Ministério da Saúde, já foram confirmados 448 casos da doença. Foram notificados 1.561 
casos suspeitos, sendo que 850 permanecem em investigação. Dos 264 óbitos notificados, 144 foram 
confirmados, 110 ainda são investigados e 10 foram descartados.  

O Ministério da Saúde assegura, no entanto, que todas as vacinas ofertadas no Sistema Único de 
Saúde passam por um processo rigoroso de avaliação de qualidade, obedecendo a critérios 
padronizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

"Após aprovação em testes de controle do laboratório produtor, cada lote de vacina é submetido à 
análise no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Desde 1983, os lotes por 
amostragem de imunobiológicos adquiridos pelos programas oficiais de imunização vêm sendo 
analisados, garantindo sua segurança, potência e estabilidade, antes de serem utilizados na 
população", diz o ministério. "Atualmente, são disponibilizadas pela rede pública de saúde, de todo o 
país, cerca de 300 milhões de doses de imunobiológicos ao ano, para combater mais de 20 doenças, 
em diversas faixas etárias."  

http://g1.globo.com/e-ou-nao-e/noticia/nao-e-verdade-noticia-diz-que-vacina-de-febre-amarela-e-veneno-mortal.ghtml
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Segundo a pasta, as vacinas contra a febre amarela são seguras e eficazes quando administradas de 
acordo com as normas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). O ministério 
afirma que se trata de uma vacina altamente imunogênica (confere imunidade em 95% a 99% dos 
vacinados), bem tolerada e raramente associada a eventos adversos graves.  

Como qualquer imunobiológico, ela tem contraindicações e precauções na administração. A 
vacinação está contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e mulheres que estão 
amamentando bebês menores de 6 meses de idade, por exemplo.  

Pacientes portadores de alguma imunossupressão, seja congênita ou adquirida, gestantes e pessoas 
acima de 60 anos devem ser avaliados caso a caso antes de serem vacinados. Pessoas com reação 
alérgica grave à proteína do ovo ou gelatina deverão passar por avaliação médica. "É muito 
importante o cumprimento dessas orientações, pois a vacinação de forma inadvertida poderá, 
mesmo que raramente, causar eventos adversos graves pós-vacinação", diz o ministério. Os números 
de casos de reação à vacina citados no texto compartilhado, no entanto, não procedem.  

Sobre a vacina da gripe, alvo do texto do ano passado, o Ministério da Saúde diz que ela também é a 
medida mais efetiva para a prevenção da influenza grave e suas complicações.  

"Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações 
por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. As vacinas contra a 
gripe são trivalentes e contêm antígenos purificados de duas cepas do tipo A e uma B, sendo sua 
composição determinada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Hemisfério Sul. Trata-se 
de uma vacina inativada e bastante segura. Doenças graves como a Síndrome de Guillain Barré (SGB) 
são raras, podendo ocorrer com a frequência de um caso por milhão de doses administradas, sendo 
muito menor que o risco de complicações da influenza, por exemplo, que podem ser prevenidas pela 
imunização. A Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza é realizada todos os anos para 
prevenir internações e mortes em decorrência do agravamento da doença nos públicos prioritários."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


