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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 morbimortalidade 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 as emergência em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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 CASOS DE CHICUNGUNHA AVANÇAM 23,4% AO LONGO DE UMA SEMANA EM PE E LEVAM 

À INVESTIGAÇÃO 

 

28/03/2017 às 9:30  

Ao longo de uma semana, Pernambuco registrou o aumento de 23,4% nos registros de casos de 
chicungunha, doença que este ano já foi registrada em 73 (39,4%) dos 184 municípios do Estado, 
além do arquipélago de Fernando de Noronha. Também se observa uma elevação de 24,4%, em sete 
dias, no número de gestantes com exantema (manchas vermelhas na pele, sintoma geralmente 
presente nas arboviroses). 

Os dados, que estão no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), mostram que 
a alta de casos de chicungunha começou a ser percebida na semana 10 (5 a 11 de março), quando 
haviam sido notificadas 606 pessoas (122 a mais do que na semana anterior) que adoeceram com 
sintomas de chicungunha desde 1º de janeiro. Já durante a semana 11, que compreende o período 
entre os dias 12 e 18 de março, o número subiu para 748 pacientes com sinais da doença, o que 
equivale ao aumento de 23,4% nas notificações. 

O percentual é bem menor quando comparado com a elevação dos casos de dengue (2,5%) e zika 
(1,4%) no mesmo período – ou seja, entre as semanas 10 e 11. Esse cenário levou a SES a investigar o 
motivo que gerou a expansão das notificações de chicungunha nos boletins emitidos pela pasta. 

“Procuramos o serviço (em Goiana, Zona da Mata Norte) que mais registrou os casos nas últimas 
semanas. Nessa unidade, percebemos que os registros eram de casos crônicos. Isso sugere que são 
pessoas que adoeceram há meses, mas estavam retornando ao serviço com complicações 
decorrentes da chicungunha. Não eram casos novos. Mas precisamos ver se é isso que acontece 
também nos outros locais ou se, neles, são novos pacientes”, informa a coordenadora do Programa 
de Controle de Arboviroses da SES, Claudenice Pontes. 

Ela acrescenta que, até sexta-feira, deve ser concluída a investigação nas demais unidades de saúde 
que apresentam elevação nos registros da doença. “Por enquanto, sabemos que muitos dos 
pacientes que visitaram os serviços e foram notificados, nas últimas semanas, têm manifestado 
artralgia (dor em articulação, sintoma clássico da fase crônica da doença), mas sem febre. Isso são, 
contudo, apenas relatos. Precisamos confirmar se é a realidade”, acrescenta. 

Sobre as gestantes com exantema, o aumento de 24,4% foi percebido entre as semanas 10 e 11: saiu 
de 49 para 61 casos. Desse total, prevalecem casos de chicungunha (três mulheres grávidas com 
diagnóstico comprovado da doença e uma que positivou para dengue). Em relação à zika entre as 
gestantes, não há confirmações. 

 

http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/03/28/casos-de-chicungunha-avancam-234-ao-longo-de-uma-semana-em-pe-e-levam-a-investigacao/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/03/28/casos-de-chicungunha-avancam-234-ao-longo-de-uma-semana-em-pe-e-levam-a-investigacao/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2017/03/28/casos-de-chicungunha-avancam-234-ao-longo-de-uma-semana-em-pe-e-levam-a-investigacao/
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PETRÓPOLIS, RJ, REGISTRA CINCO CASOS DE MALÁRIA 
27/03/2017 12h21  
 

Cinco moradores de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, foram diagnosticados com malária. Os pacientes, 
homens entre 16 e 54 anos, são moradores dos bairros Independência, Quitandinha, Valparaíso e Siméria. 
Segundo informações da Prefeitura divulgadas nesta segunda-feira (27), eles foram medicados e seguem 
em tratamento. Em 2016, dois casos da doença foram registrados na cidade. 

O município informou também que a vigilância sanitária fez uma varredura nas residências e locais de 
convívio dos pacientes, buscando identificar possíveis focos do mosquito, que são mais comuns nas regiões 
de mata fechada. Até o momento, nenhum foco ou mosquito da espécie anopheles foram encontrados. A 
coordenação de epidemiologia continua investigando os casos. 
"A Secretaria de Saúde informa que não existe vacina para malária. A malária é uma doença diagnosticada 
por um exame de sangue específico realizado no Centro de Saúde. As equipes médicas do município são 
orientadas com regularidade pela equipe do Departamento de Doenças Infectas Parasitárias (DIP) com 
relação a todas as doenças relacionadas a vetores como dengue, malária, doenças de chagas, entre 
outras", disse trecho da nota enviado pela prefeitura. 
A orientação é que a população evite as áreas de mata fechada, trilhas, cachoeiras e áreas rurais. Caso seja 
necessário frequentar estas áreas, a prevenção deve ser feita com o uso de repelente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fglo.bo%2F2mIGWuc%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2F5EMiyaD-i-sADPN3OUnRSGz3WjY%3D%2F1200x630%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Ff%2Foriginal%2F2016%2F06%2F27%2Fanopheles1700.jpg&description=Petr%C3%B3polis%2C%20RJ%2C%20registra%20cinco%20casos%20de%20mal%C3%A1ria%20
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fglo.bo%2F2mIGWuc%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2F5EMiyaD-i-sADPN3OUnRSGz3WjY%3D%2F1200x630%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Ff%2Foriginal%2F2016%2F06%2F27%2Fanopheles1700.jpg&description=Petr%C3%B3polis%2C%20RJ%2C%20registra%20cinco%20casos%20de%20mal%C3%A1ria%20
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PREÇO É PARA CALENDÁRIO COMPLETO DE IMUNIZAÇÃO PARA CRIANÇAS DE ATÉ 10 

ANOS, RECOMENDADO POR MÉDICOS 
PUBLICADO EM 02/04/17 - 03h00  
Luciene Câmara 

Quando um bebê nasce, qualquer gripe pode virar caso de CTI. Com o sistema imunológico ainda 
frágil, o que não faltam por aí são vírus, bactérias e mosquitos para ameaçar os pequenos indefesos. 
Os pais contam os dias até as primeiras vacinas ofertadas nos centros de saúde. Mas logo descobrem 
que nem todas as opções de defesa indicadas pelos pediatras estão disponíveis gratuitamente. 

Se quiserem seguir à risca o calendário ideal de vacinação recomendado pelas Sociedades Brasileira 
de Imunização (Sbim) e de Pediatria (SBP), terão que pagar R$ 9.500 ao longo dos dez primeiros anos 
da criança – ou R$ 10,7 mil para pais de meninos que queiram dar a vacina contra o HPV aos 9 anos, 
como recomendado (o calendário público só oferece para eles a partir dos 12 anos). Isso no 
orçamento mais barato encontrado pela reportagem em clínicas especializadas em imunização de 
Belo Horizonte – na opção mais cara, o valor chega a R$ 10,9 mil (para ambos os sexos) e R$ 12,4 mil 
(incluindo o HPV). 

Mas será frescura ou exagero de pais neuróticos? Na opinião de estudiosos, não. O Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde é um dos mais completos do mundo. Porém, 
há opções seguras disponíveis no mercado que não estão no calendário público. “Todas as vacinas 
recomendadas protegem contra doenças importantes. Mas, do ponto de vista de saúde pública, não 
existe vacina suficiente no mundo para todos. Por isso, o governo tem que otimizar recursos e 
escolher as que terão melhor resultado”, diz a presidente da Sbim, Isabella Ballala. 

 Das 18 vacinas recomendadas pela Sbim e pela SBP para o público de 0 a 10 anos, dez precisam de 
complemento na rede privada, seja porque o PNI não oferece todas as doses, seja porque até oferta, 
mas não a substância de maior eficácia e proteção já vendida no mercado (veja abaixo). 

Há ainda três vacinas que não estão no calendário público, uma delas contra meningite B, a mais cara 
de todas. Cada dose na rede privada não sai por menos de R$ 600, e são necessárias quatro 
aplicações quando os pais iniciam a imunização aos 3 meses de vida, como recomendado. O 
Ministério da Saúde, por enquanto, prioriza a proteção contra a meningite C, que tem maior 
incidência – Minas teve um caso e um óbito da doença neste ano, enquanto o último registro de 
meningite B foi em 2015, com quatro casos e duas mortes (na faixa etária até 11 anos). 

“O calendário do PNI garante boa imunização contra as doenças que são mais frequentes e oferecem 
maior risco”, explica a pediatra e diretora adjunta de comunicação da Sociedade Mineira de 
Pediatria, Gabriela Araújo Costa. Mas do ponto de vista da proteção individual, toda vacina é 
necessária. “Nada é luxo. Se os pais têm condição financeira para pagar por vacinas que não estão 
disponíveis na rede pública, o ideal é que o façam, pois isso pode ser considerado um investimento 
na saúde dos filhos”. 

 

http://www.otempo.com.br/cidades/vacina%C3%A7%C3%A3o-infantil-ideal-custa-cerca-de-r-10-mil-%C3%A0s-fam%C3%ADlias-1.1455390
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Complemento 

Veja quais são as vacinas extras recomendas de 0 a 10 anos e qual o preço (menor orçamento): 

Hexavalente. Junção da DTPa (difteria, tétano, coqueluche), que causa menos efeitos colaterais que a 
DTPw, do SUS; influenzae B (reforço não é oferecido gratuitamente), hepatite B e poliomielite. São 
três doses e um reforço por R$ 400 cada.Pentavalente. Protege mais contra o rotavírus que a 
monovalente. São três doses por R$ 220 cada.Pneumo 13. Previne contra 90% das doenças graves 
(pneumonia, meningite, otite), enquanto a pneumo 10, do SUS, tem proteção de 70%, são três doses 
e um reforço e cada aplicação custa R$ 260,00.Meningite ACWY. O SUS só oferece a C. São duas 
doses e dois reforços por R$ 300 cada.Meningocócica B. Não tem no SUS e custa R$ 610 cada uma 
das quatro doses.Influenza tetravalente: Protege mais contra a gripe que a tri. Quando se inicia aos 6 
meses de vida, são 11 doses por R$ 120 cada.dTpa acelular. Uma dose para reforçar a proteção. 
Custa R$ 180.Dengue. Três doses a partir dos 9 anos com intervalo de seis meses, ao preço de R$ 250 
cada.Varicela. Necessário complemento de uma dose de reforço por R$ 180.Hepatite A. Necessário 
complemento de uma dose ao preço de R$ 130.HPV. Recomendação é com 9 anos, mas o SUS só 
oferta para meninos a partir dos 12. Cada uma das três doses custa R$ 400. 

Total: R$ 9.500 (s/HPV) e R$ 10,7 mil ( c/HPV). 
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NO AMAZONAS, LEPTOSPIROSE MATA 88 PESSOAS EM 17 ANOS. 
Domingo 2 de abril de 2017 - 9:15 AM 

 

No período de 2000 a 2017, foram registrados no Estado 897 casos da doença. Na capital, bairros  da 
zona norte e leste têm maior incidência da doença. No interior, as incidências são nas cidades 
vizinhas. 

Manaus - Entre 2000 e 2017, o Amazonas registrou 897 casos de leptospirose e 88 mortes pela 
doença. Os dados são da Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS), do Ministério da Saúde (MS), e levam 
em consideração registros até 7 de fevereiro deste ano. No Amazonas, a maioria dos pacientes com a 
doença infecciosa é registrada em Manaus e está associada, principalmente, a áreas que apresentam 
constantes alagações e enchentes.  

Conforme o MS, no Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em 
períodos chuvosos, principalmente, nas capitais e áreas metropolitanas, devido às enchentes 
associadas à aglomeração populacional de baixa renda, às condições inadequadas de saneamento e à 
alta infestação de roedores infectados. 

Ainda conforme o MS, a maior parte dos casos ainda ocorre entre pessoas que habitam ou trabalham 
em locais com infraestrutura sanitária inadequada e exposta à urina de roedores. De acordo com o 
diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Bernardino Albuquerque, em Manaus, 
a maior incidência de leptospirose ocorre nas áreas de periferia urbana, em locais que sofrem 
enxurradas e grandes chuvas. 

Vigilância 

O gerente da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Jair Pinheiro, disse 
que áreas das zonas norte e leste da capital apresentam maior incidência da doença. Na zona norte, 
Pinheiro, citou os bairros Cidade de Deus, Comunidade Grande Vitória e Gilberto Mestrinho. Na zona 
leste, o gerente, citou o bairro Colônia Antônio Aleixo. 

Segundo Jair, o setor de vigilância da Semsa trabalha com base nas áreas de risco e enchentes 
delimitadas pela Defesa Civil municipal. Jair afirmou também que bairros da zona oeste da cidade, 
como Compensa, podem ter alagamentos com o transbordamento de igarapés e ser área de risco 
para a ocorrência da doença. 

 

O gerente afirmou, ainda, que, periodicamente, os agentes da Vigilância Epidemiológica da Semsa 
visitam moradores de área de risco de alagamentos e orientam sobre os cuidados para evitar contrair 
a doença infecciosa, além de incentivar o tratamento de água com hipoclorito de sódio. 

http://new.d24am.com/noticias/saude/leptospirose-mata-88-pessoas-17-anos/166069
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Doença 

Em Manaus, a Semsa informou que, entre 2011 e 2016, a Gerência de Vigilância Epidemiológica da 
secretaria notificou, em média, 137 casos suspeitos de leptospirose por ano. O levantamento da 
Semsa aponta que o maior número de casos suspeitos foi registrado em 2014, 175 casos. Desde 
2015, conforme a Semsa, está sendo registrada redução anual dos casos suspeitos da doença. A 
Semsa informou que, este ano, foram notificados 101 casos, representando uma redução de 29,4% 
em relação a 2015, quando foram notificados 143 casos de leptospirose.  

De acordo com Jair, são coletadas amostras de sangue para exame laboratorial em mais de 95% dos 
casos notificados, sendo que a média de confirmação anual de casos é de 38%.  Os dados da Semsa 
apontam, também, que são 77 casos da doença confirmados, por ano, e a média anual de mortes por 
leptospirose é de até quatro casos por ano, considerando o período entre 2011 e 2016. Conforme o 
levantamento da secretaria, em 2016, foram quatro mortes e, em 2015, cinco mortes pela doença. 

Especialistas em segurança propõem agenda de debates 

O diretor da FVS, Bernardino Albuquerque, afirmou que, além de Manaus, municípios da Região 
Metropolitana de Manaus registram o maior número de casos de leptospirose no Estado. Entre os 
municípios estão Parintins, Itacoatiara e Manacapuru, segundo dados da FVS. Na capital, segundo 
Bernardino, a comprovação da bactéria é realizada com a análise de amostra de sangue do paciente 
em laboratório. Nos municípios do interior, a análise é feita na própria cidade ou, em casos de 
emergência, o paciente é encaminhado à capital. 

Segundo o diretor-presidente da FVS, em cidades mais afastadas geograficamente de Manaus, o 
acesso a laboratórios é mais difícil e o diagnóstico é realizado pela análise clínica epidemiológica do 
médico. Citando a realidade de cidades como: Lábrea, Japurá e Tabatinga, que estão distantes, 
respectivamente, 702, 744 e 1.108 quilômetros a oeste de Manaus. 

Característica da doença 

Conforme a Semsa, a leptospirose é uma doença infecciosa febril de início súbito. É causada por uma 
bactéria do gênero Leptospira, do qual se conhecem 14 espécies patogênicas, sendo a mais 
importante a L. interrogans, e tem, como os principais reservatórios roedores das espécies, Rattus 
norvegicus (ratazana ou rato de esgoto), Rattus rattus (rato de telhado ou rato preto) e Mus 
musculus (camundongo ou catita). 

 

Ainda conforme a Semsa, esses animais não desenvolvem a doença quando infectados e albergam a 
Leptospira nos rins, eliminando-a viva no meio ambiente e contaminando água, solo e alimentos. A 
infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de ratos infectados. A penetração do 
microrganismo ocorre através da pele com presença de lesões, pele íntegra imersa por longos 
períodos em água contaminada ou através de mucosas. 
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