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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 emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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SANTA CATARINA REGISTRA PELO MENOS 10 OCORRÊNCIAS COM COBRAS EM QUATRO 
DIAS 
 
30/03/2017- 17h26min Atualizada em 30/03/2017- 17h26min 
 
 

Pelo menos 10 ocorrências envolvendo cobras foram registradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de 

Santa Catarina (CBM-SC) nos últimos quatro dias, de segunda, 27, até o começo da tarde desta 

quinta-feira, 30. Os casos que mais chamam a atenção foram a presença de uma cobra coral 

verdadeira em uma garagem de Jurerê, no Norte da Ilha de SC e uma jararaca dentro em uma 

residência no bairro Córrego Grande, também em Florianópolis. Os outros registros de serpentes 

foram em Palhoça, Itajaí, Brusque, Barra Velha, Timbó, Guaraciaba e Maravilha.  

O biólogo Rodrigo de Souza, explica que os répteis, em sua maioria, são animais de sangue frio e 

precisam de altas temperaturas para que o metabolismo possa funcionar de uma forma mais 

acelerada. E é nos períodos de picos de calor que as serpentes ficam mais ativas: 

— Temos maior ocorrência de répteis em geral no Verão, por conta das temperaturas mais elevadas. 

Nos últimos quatro dias tivemos alguns picos de calor, o que estimula o metabolismo dos animais, 

que saem para caçar — explica. 

Acidentes com animais peçonhentos 

No ano passado, foram registrados 8.009 acidentes com animais peçonhentos em geral (serpentes, 

aranhas, lagartas, abelhas e outros), segundo dados divulgados pela Diretoria de Vigilância 

Epidemiológica (Dive-SC), a maior parte deles com aranhas (70%). A maioria dos acidentes 

aconteceram no Planalto Norte e no Extremo Oeste de SC. 

Nos últimos 10 anos, a maior quantidade de óbitos envolvendo esse tipo de animais em Santa 

Catarina foram por picadas de cobras, com um total de 17 mortes, também foram registrados cinco 

óbitos por acidentes com aranhas e 13 por consequência de picadas de abelhas.  

Apesar dessas ocorrências, o número de acidente com serpentes tem reduzido nos últimos anos 10 

anos, sendo que 2016 registrou a menor quantidade de acidentes (670). Para Souza, existem dois 

fenômenos podem ajudar a entender essa redução: 

— As pessoas têm cada vez mais com acesso à informação, o que faz com que sejam mais 

cuidadosas. A segunda questão é que cada vez as pessoas estão desmatando mais e vivendo em 

ambientes urbanizados, essas zonas urbanas não são tão interessantes para espécies de serpentes 

em geral e elas tendem a migrar para zonas mais periféricas. A tendência ao longo dos anos é ter um 

pico de ocorrência, logo após a ocupação de uma área que era típica dos animais silvestres, e depois 

uma redução, quando as serpentes migram para os ambientes florestais de borda — conta. 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/03/santa-catarina-registra-pelo-menos-10-ocorrencias-com-cobras-em-quatro-dias-9760359.html
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04 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA MANTER SEU BEBÊ LONGE DA COQUELUCHE 
ATUALIZADA EM 31/03/2017 19H11 

Bebê em casa é uma alegria. Para mantê-lo bem e saudável nos seis primeiros meses, no entanto, 

todo cuidado é pouco. Até porque a criança fica mais vulnerável pelo fato de ainda não ter 

completado o ciclo primário de vacinação [1,3]. Uma das doenças que podem aparecer nesse 

período é a coqueluche. Trata-se de uma doença infecciosa aguda que compromete o aparelho 

respiratório (traqueia e brônquios), e se caracteriza pela tosse seca [3,4]. Veja a seguir o que você 

precisa saber para manter seu filho longe dela! 

1. Dê atenção à coqueluche. Crianças abaixo de 1 ano de idade podem sofrer mais riscos de 

complicações com a doença, como infecções de ouvido, pneumonia, lesões neurológicas e até óbito 

[3,5]. 

2. A vacinação é uma boa forma de se prevenir contra a coqueluche [2,3,6]. Para a criança são três 

doses: aos dois, quatro e seis meses – e só aí ela estará imunizada. 

3. Os transmissores da coqueluche estão mais perto do que você pensa [4]. A coqueluche é causada 

pela bactéria Bordetella pertussis e sua transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através de 

gotículas expelidas durante a fala, tosse ou espirro. Entre bebês, os principais transmissores são as 

mães em 39% dos casos, os irmãos de 16 a 43%, o pai em 16% e os avós em 5% dos casos [2]. 

4. Adultos também precisam se vacinar [2,7]. Neles, a coqueluche pode se apresentar com poucos 

sintomas e, por isso, podem transmitir a doença sem saber [3,5]. Uma boa forma de os adultos se 

prevenirem é com a vacinação, podendo assim contribuir com a proteção do bebê [2,7]. 

Essa é uma campanha de conscientização sobre a coqueluche, desenvolvida pela GSK. Por favor, 

consulte seu médico. 

 

 

 

 

 

 

http://revistacrescer.globo.com/Publieditorial/GSK/noticia/2017/03/publieditorial-4-coisas-que-voce-precisa-saber-para-manter-seu-bebe-longe-da-coqueluche.html
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SECRETARIA DE SAÚDE DE PE ALERTA PARA RISCO DE LEPTOSPIROSE E SUSPEITA DE 
SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS 

06/04/2017 08h47  Atualizado 06/04/2017 08h48 

 

Doença é transmitida por meio de contato com água ou lama contaminada. Houve 81,96% de 

redução nas notificações no estado, nos primeiros meses deste ano. 

O mês de março é o período em que começa a aumentar o número de registros de leptospirose em 

Pernambuco. No entanto, de janeiro até sábado (1º), foi identificada uma diminuição de 81,96% no 

número de notificações relacionadas à doença, em Pernambuco. Por causa disso, a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) vai emitir uma nota técnica aos municípios para alertar para a ocorrência de 

novos casos e adoção de medidas de prevenção. 

A doença é transmitida a humanos pelo contato com água ou lama contaminadas pela urina de 

animais portadores de leptospira, principalmente ratos. Segundo o coordenador de Zoonoses da SES, 

Francisco Duarte, é possível que haja uma subnotificação dos casos, por parte dos municípios. Ao 

longo de 2016, foram notificados 626 casos de leptospirose em Pernambuco, com 152 confirmações 

e 17 mortes. 

De janeiro até sábado, foram 44 notificações. No mesmo período do ano passado, houve 224 

suspeitas e três confirmações. De acordo com Francisco Duarte, a nota técnica é uma forma de 

alertar os órgãos de saúde para a possibilidade de falha na contabilização das ocorrências e de 

orientar sobre o tratamento dos casos relacionados à leptospirose. 

Evitar o contato com lama e água suja é um dos principais cuidados a serem adotados para evitar o 

contágio. No caso de contato com água contaminada, a indicação é lavar bem a área do corpo com 

água limpa e sabão. 

O hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária) mata as leptospiras e deve ser usado para desinfetar 

reservatórios de água (um litro de água sanitária para cada 1.000 litros de água do reservatório), 

locais e objetos que entraram em contato com água ou lama contaminada (um copo de água 

sanitária em um balde de 20 litros de água). Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulho e 

esgoto devem usar botas e luvas de borracha para evitar o contato da pele com água e lama 

contaminadas. 

Os sintomas da doença podem demorar 30 dias desde o contato com a água contaminada para 

aparecer. São eles: febre, dor de cabeça, dor muscular (principalmente nas pernas, na área das 

panturrilhas). Também podem ocorrer vômitos, diarreia e tosse. Nas formas graves, pode aparecer 

icterícia (pele olhos amarelos), sangramento e alterações urinárias. 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/secretaria-de-saude-de-pe-alerta-para-risco-de-leptospirose-e-suspeita-de-subnotificacao-de-casos.ghtml
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BRASIL RECONHECE SURTO DE FEBRE AMARELA E MORTES CHEGAM A 70 NO ESPÍRITO 

SANTO 
7 de abril de 2017 

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (7), que desde dezembro do ano passado o Brasil 
tem confirmados confirmou 604 casos de febre amarela. E ainda 202 mortes devido à doença, sendo 
70 somente no Espírito Santo. O estado capixaba ainda investiga mais 17 óbitos, conforme 
informação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 

Até agora, as unidades de saúde municipais e estaduais receberam 2.210 notificações, em 342 
cidades brasileiras. Deste número, 604 casos foram confirmados, 552 ainda estão em investigação e 
1.054 foram descartados. Das mais de 600 infecções confirmadas, 438 ocorreram em Minas Gerais, 
148 no Espírito Santo, 11 no Rio de Janeiro, cinco em São Paulo e quatro no Pará. 

No ES os casos confirmados foram nas cidades de Muniz Freire (06), Brejetuba (04), Colatina (04), 
Irupi (03), Domingos Martins (03), Ibatiba (02), Itarana (02), Laranja da Terra (02), Pancas (02), 
Afonso Cláudio (02), Conceição do Castelo (02), Santa Maria de Jetibá (02), Venda Nova do Imigrante 
(02), São Roque do Canaã (01), Vargem Alta (01), Conceição da Barra (01), Cariacica (01), Iúna (01), 
Santa Teresa (01), Marechal Floriano (01) e Aracruz (01). 

Os 148 casos confirmados são dos prováveis municípios de infecção: Ibatiba (21), Colatina (18), 
Brejetuba (09), Muniz Freire (09), Conceição do Castelo (08), Castelo (07), Afonso Cláudio (06), 
Pancas (05), Serra (05), Laranja da Terra (05), Itaguaçu (05), Baixo Guandu (04), Itarana (04), São 
Roque do Canaã (04), Domingos Martins (04), Irupi (04), Marechal Floriano (04), Alfredo Chaves (03), 
Cachoeiro de Itapemirim (02), Santa Maria de Jetibá (02), Iúna (02), Santa Teresa (02), Santa 
Leopoldina (02), Vargem Alta (02), Venda Nova do Imigrante (02), Cariacica (02), Marilândia (01), 
Fundão (01), Ibiraçu (01), Aracruz (01), Ibitirama (01), Muqui (01) e Conceição da Barra (01). 

Com isso, há 274 casos em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre 
maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes. 

O atual surto de febre amarela no Brasil ainda é silvestre. As infecções ocorrem em zonas rurais e/ou 
mata. O vírus é transmitido pelos mosquitos Sabethes e Haemagogus. A maneira mais eficiente de 
evitar o aumento dos casos é a vacinação. O governo federal liberou uma lista de locais onde a vacina 
é recomendada. Nas cidades onde não há recomendação, não é preciso receber uma dose. 

Dose única 
O Ministério da Saúde passa a adotar dose única da vacina contra a febre amarela para as áreas com 
recomendação de vacinação em todo o país. A medida é válida a partir deste mês de abril e está de 
acordo com orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). O anúncio foi feito, nesta quarta-
feira (05), pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. 

http://eshoje.com.br/brasil-reconhece-surto-de-febre-amarela-e-mortes-chegam-a-70-no-espirito-santo/
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“A partir de agora, as pessoas que já tomaram uma dose, não precisam se vacinar mais contra a 
febre amarela ao longo da vida”, afirmou o ministro Ricardo Barros, durante o anúncio da mudança. 
Ele explicou que, em 2014, quando a OMS recomendou a aplicação de dose única, o Ministério da 
Saúde, consultando as sociedades científicas, avaliou que os estudos ainda não eram suficientes para 
que fosse adotada a decisão da entidade, naquele momento. 
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PEGAR ZIKA DEPOIS DE TER TIDO DENGUE PODE SER AINDA MAIS PERIGOSO 
8 abr 2017, 16h09  

Se você já teve dengue na vida, além de temer por um segundo contágio da doença (a dengue 
hemorrágica, que pode ser muito mais perigosa), você também deve temer o vírus da zika. Isso 
porque uma nova pesquisa americana mostrou que os anticorpos de quem já pegou dengue podem, 
na verdade, facilitar o contágio da zika dentro do nosso organismo. 
 
Dengue, zika e o vírus do oeste do Nilo (comum na África e em regiões dos EUA) são doenças 
aparentadas: dividem cerca de 60% de sua informação genética. Todas fazem parte dos flavivírus. 
Quando uma pessoa é contaminada por um desses males, seu corpo desenvolve anticorpos que, na 
teoria, previnem que ela pegue a doença de novo. 

Mas, no caso da dengue, por exemplo, há quatro versões do vírus que causam a doença. Se, na 
segunda contaminação de dengue, uma pessoa tiver o azar de pegar uma variante de vírus diferente 
da primeira vez, os anticorpos em seu corpo ajudam o mal a se espalhar pelas células – em vez de 
impedi-lo. Por isso que é perigoso pegar dengue mais de uma vez, a versão hemorrágica. 

A nova descoberta agora mostra que um princípio parecido acontece entre dengue e zika. O corpo 
armazena a resposta que usou para combater à dengue – e usa esses anticorpos para facilitar o vírus 
da zika a se espalhar. Isso é um péssimo sinal, já que o Brasil é foco das duas doenças. 

O experimento foi feito com ratos injetados com plasma sanguíneo. Um grupo de ratos recebeu 
plasma que não havia tido contato com nenhum flavivírus; outro, com plasma contaminado por 
dengue; e o terceiro grupo recebeu plasma do vírus do oeste do Nilo. 

Quando os ratos eram injetados com o plasma virgem e depois expostos a zika, a maior parte deles 
sobrevivia. Quando os ratos recebiam plasma com vírus do oeste do Nilo e depois pegavam zika, 
metade sobrevivia. E quando era o caso do plasma com dengue seguido de zika, a maior parte das 
cobaias morreu. 

É melhor caprichar no repelente daqui para frente mesmo. 

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da Superinteressante. 
 

 

 

 

 

 

http://exame.abril.com.br/ciencia/pegar-zika-depois-de-ter-tido-dengue-pode-ser-ainda-mais-perigoso/
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BARRAGEM TEM RACHADURAS HÁ CERCA DE UM ANO E CORRE RISCO DE ROMPER, NA 

PARAÍBA 
 Em 06/04/17 às 07h00 

Rachaduras que já duram cerca de um ano na parede da barragem da Farinha estão preocupando a 
Defesa Civil e moradores do município de Patos, Sertão paraibano, a 317 km de João Pessoa. As 
fendas, algumas com até 60 centímetros, fazem a água jorrar e plantas nascerem na parede do 
manancial, que só não registra problemas maiores por estar com baixo volume de armazenamento.  
 
De acordo com o coordenador da Defesa Civil em Patos, Jakiano Almeida, os problemas persistem há 
mais de um ano e órgãos como a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa) e a 
Secretaria de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia do Estado 
(SEIRHMACT), são cientes do caso, mas não tomam providências. 
 
“O último laudo feito é de abril de 2016 e foi encaminhado duas vezes para a Aesa e para a Secretaria 
de Infraestrutura do Estado, mas até agora não recebemos resposta. Fizemos uma visita recente e o 
problema vem se agravando já que constatamos rachaduras de até 60 centímetros e plantas 
crescendo na parede da barragem”, afirmou o coordenador da Defesa Civil. 
 
Ainda segundo Jakiano Almeida, a barragem só não registrou problemas mais sérios porque o 
volume do manancial é baixo. Segundo a Aesa, a barragem da Farinha conta com 2 milhões de 
metros cúbicos (m³), do total de 25,7 milhões de m³ que pode armazenar. 
 
“O que contribui para não termos um desastre é o manancial estar com baixo volume. Mas, sabendo 
que a barragem comporta muita água e que as chuvas estão em um volume bom, a nossa 
preocupação é que ela encha, a parede não suporte a pressão da água e que um desastre aconteça”, 
concluiu Jakiano Almeida. 
 
O presidente da Aesa, João Fernandes, disse ao Portal Correio que a SEIRHMACT está com um 
processo de licitação aberto para iniciar os reparos na barragem da Farinha. 
 
“Conhecemos os problemas apontados e a Secretaria de Infraestrutura fez licitação para contratação 
de uma empresa que irá realizar os reparos, mas ainda não temos a previsão de quando isso vai 
ocorrer”, contou João Fernandes. 
 
"Técnicos da Secretaria já foram ao local e constataram algumas falhas na estrutura do equipamento, 
mas dentro de um mês começarão os serviços e em breve os problemas serão sanados", afirmou 
a SEIRHMACT. 

 

http://portalcorreio.com.br/noticias/ciencia%20-tecnologia-e-meio-ambiente/meio-ambiente/2017/04/06/NWS,294708,41,238,NOTICIAS,2190-BARRAGEM-RACHADURAS-CERCA-ANO-CORRE-RISCO-ROMPER-PARAIBA.aspx

