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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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SECRETARIA DE SAÚDE DE PE APONTA QUEDA NO NÚMERO DE CASOS DE AIDS EM CRIANÇAS MENORES 

DE 5 ANOS 

Por G1PE 

10/04/2017 09h26 
 

A Secretaria de Saúde de Pernambuco revelou, nesta segunda-feira (10), que o número de casos de Aids em 
crianças menores de 5 anos está caindo. Em 2015, houve sete registros no estado. Um ano antes, foram 16. Em 
2013, os médicos fizeram 22 notificações. 
 
As notificações de Aids em menores de cinco anos, em Pernambuco, são feitas desde 1987. Entre aquele ano e 
2015, foram registrados 442 casos. Entre o público em geral, entre 1983 e 2015, ocorreram 23.399 registros, 
sendo 65% em homens e 35% em mulheres. 
 
De acordo com o Programa Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids/Hepatites Virais), a 
estratégia de evitar a transmissão do vírus durante a gestação, no parto ou amamentação vem surtindo efeito. 
O coordenador da iniciativa, François Figueiroa, afirma que o governo identificou redução de notificações e 
realizou busca ativa em unidades de saúde para confirmar a tendência. 
 
Diante da confirmação dessa redução, ele acredita que a descentralização de testagem rápida e as ações antes e 
depois dos partos têm contribuído para a queda dos registros. Ele alerta que as grávidas e seus parceiros sexuais 
devem se submeter a testes de HIV durante a gestação. Também precisam ser informados sobre as medidas de 
prevenção. 
 
Os médicos afirmam que o teste deve ser realizado na primeira consulta do pré-natal e no início do 3º trimestre, 
de acordo com o Ministério da Saúde (MS). Com o diagnóstico precoce do HIV, a mulher pode iniciar o 
tratamento normalmente. Assim, é possível praticamente eliminar o risco de o bebê nascer infectado. 
 
Em caso de teste positivo, a mãe não poderá amamentar a criança para evitar os riscos de transmissão da 
doença por meio do leite materno. Por isso, o SUS fornece a fórmula láctea infantil (1º semestre) no serviço de 
saúde que a criança será acompanhada. 
 
Figueiroa lembra que o ideal é que o casal faça os testes para detecção das IST antes de pensar em ter filho. Para 
o caso de um dos dois ter HIV, com o acompanhamento médico, é possível orientar o melhor momento para a 
gravidez. 
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CIENTISTAS DIVULGAM PRIMEIROS RESULTADOS DE VACINA CONTRA ZIKA 
10/04/2017 21h21 - Atualizado em 10/04/2017 21h21 

Cientistas do Instituto Evandro Chagas e da Universidade do Texas conseguiram resultados positivos nos 
primeiros em testes de uma vacina contra o vírus da zika. 
 
Os resultados foram divulgados em um artigo na revista "Nature Medicine", umas das publicações 
científicas mais respeitadas do mundo. Para produzir a vacina, os pesquisadores usaram o próprio vírus da 
zika, mas na forma atenuada. 
 
Eles retiraram um pedaço do material genético para o vírus não ser capaz de causar doença e, ao mesmo 
tempo, provocar uma espécie de efeito inverso: estimular o sistema imunológico a combater o vírus da 
zika. 
 
Para ver se isso dava certo, eles fizeram testes em dois grupos de camundongos. O primeiro foi infectado 
apenas com o vírus da zika. O segundo recebeu uma dose da vacina. Dez dias depois, os camundongos do 
primeiro grupo continuavam doentes. Já os que foram imunizados, não apresentaram nenhum sinal de 
infecção. A conclusão, de acordo com os pesquisadores, é que a vacina feita com o vírus atenuado não 
contaminou os camundongos. 
 
Os cientistas também fizeram outro teste que eles chamam de desafio: nos camundongos imunizados, os 
pesquisadores injetaram o vírus da zika para descobrir se a vacina conseguiria impedir a infecção. 
“Nesse experimento, todos os animais que foram inoculados com a vacina e depois desafiados com o vírus 
selvagem, nenhum morreu. Nenhum desenvolveu presença do vírus no sangue ou nos outros tecidos”, 
disse o diretor do Instituto Evandro Chagas, Pedro Vasconcelos. 
 
Agora, a vacina está sendo testada em 22 macacos num laboratório do Instituto Evandro Chagas. Segundo 
os pesquisadores, os primeiros resultados mostraram que eles também conseguiram produzir anticorpos 
para se protegerem do vírus da zika. 
 
Os testes vão até o fim de abril. Se tudo der certo, a próxima etapa é começar os experimentos em 
humanos ainda em 2017. Se aprovada, a vacina contra a zika seria aplicada em dose única. A expectativa 
dos cientistas é que ela esteja disponível à população até o fim de 2019. 
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VACINA NÃO SERÁ FRACIONADA, DIZ MS 
Por: Folhapress em 11/04/17 às 08h30, atualizado em 11/04/17 às 08h32 

Após se reunir com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, em 
Washington, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que não haverá fracionamento das doses da 
vacina contra febre amarela no Brasil no cenário atual. Segundo o ministro, a avaliação do governo 
brasileiro de que não há necessidade agora de adicionar diluente às vacinas para que sejam 
multiplicadas as doses foi julgada "correta" pela Opas no encontro. "Chegou-se à conclusão de que a 
tendência é de não haver necessidade de fracionamento, mas fatos novos podem alterar essa 
recomendação", disse Barros. 

Segundo o ministro, os "fatos novos" que poderiam levar o governo a dividir as doses é se uma 
grande cidade entrar em área de recomendação de vacina, após apresentar um conjunto de fatores 
como pessoas com sintomas e confirmação de macacos mortos com suspeita de febre amarela. 

Atualmente, a vacinação contra a doença é indicada como rotina em 3.529 municípios, de 19 estados 
e Distrito Federal. Desde o início do ano, houve reforço de vacinação em Minas Gerais, Espírito Santo 
e em algumas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia - locais onde foram registradas 
contaminações em humanos ou morte de macacos. 

Barros, contudo, disse que o governo decidiu treinar as equipes para o fracionamento e ordenar a 
compra das seringas para o caso de precisar fazer a multiplicação das doses. "Adquirimos as seringas, 
estamos treinando o pessoal para o procedimento, já que é uma vacina subcutânea, e preparando 
um carimbo especial para a carteira [de vacinação]." 

Segundo ele, o Brasil precisa de 20 milhões de doses, e hoje o País fabrica 6 milhões de doses por 
mês. "No fracionamento, teríamos em um mês a cobertura mais do que necessária para toda essa 
população. Isso não nos preocupa", disse.  

Certificação 

Questionado se outros países como os EUA, podem passar a exigir o certificado internacional de 
vacinação contra a febre amarela, o ministro disse que "seria natural" a solicitação para quem está 
nas áreas de recomendação de vacinação. 
 
"Se as pessoas estão nas áreas de recomendação de vacinação, seria natural que fosse solicitado. E 
também, para o caso de estrangeiros que vão visitar áreas onde há recomendação de vacinação, é 
normal que se faça exigência", disse. 

Barros justificou ainda a decisão do governo, anunciada na última semana, de adotar a dose única 
para proteção contra febre amarela. Até hoje, o esquema de vacinação era de duas doses, sendo a 
segunda recomendada dez anos após a primeira. 
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Segundo ele, a mudança é uma recomendação de 2014 da Organização Mundial de Saúde (OMS) que 
só o Brasil não havia adotado ainda. 
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MORRE PACIENTE COM SUSPEITA DE FEBRE AMARELA E OUTRAS 4 DOENÇAS, EM 
AMERICANA, SP 
Por Do G1 Campinas e Região 
12/04/2017 10h37   

 

A Secretaria de Saúde de Americana (SP) confirmou, na manhã desta quarta-feira (12), a morte do paciente 
Ricardo Luiz Silveira, de 47 anos, internado no hospital municipal com suspeita de ao menos cinco doenças, 
entre elas: febre amarela, febre maculosa, dengue, leptospirose e hepatite. 
Em nota, a Secretaria informou que, segundo o atestado médico, a morte foi decorrente de choque refratário, 
febre hemorrágica, insuficiência renal aguda e insuficiência hepática aguda. 
 
O óbito ocorreu às 19h55 de terça-feira (11). O morador do bairro Frezzarin havia sido internado no dia 2 de 
abril. Silveira era, segundo a administração, representante comercial e circulava por regiões consideradas de 
risco de contaminação da doença. 
 
Caso a febre amarela seja confirmada, o caso será considerado como silvestre e importado. 
 
Exames do paciente foram coletados e enviados para o Instituto Adolfo Lutz, mas os resultados ainda não foram 
concluídos. 
 
Bloqueio 
A Unidade de Vigilância em Saúde realizou um bloqueio de criadouros do mosquito Aedes aegypti e 
investigação epidemiológica nos imóveis próximos à residência do paciente, mas nenhum criadouro foi 
encontrado. 
 
Suspeita em Vinhedo 
A Secretaria de Saúde de Vinhedo (SP) investiga a suspeita que um morador da zona rural possa ter sido 
contaminado pela febre amarela neste mês de abril. Um segundo caso, do mês de março, foi descartado nesta 
quarta-feira, após o resultado do exame ser divulgado. 
 
Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura informou que os dois pacientes passam bem e não precisaram 
de internação. 
 
A Secretaria de Estado da Saúde pediu, segundo a Prefeitura de Vinhedo, para que moradores da zona rural 
sejam imunizados contra a febre amarela. A administração trabalha para elaborar o cronograma de vacinação. 
 
Em Campinas 
Campinas há um caso de febre amarela em humanos sob investigação. A vítima é um morador do distrito de 
Sousas, de 63 anos, que tem residência a um quilômetro de distância do local onde três macacos morreram por 
febre amarela. 
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Segundo a Secretaria de Saúde, nesta quarta-feira a Vigilância em Saúde e representantes dos centros de saúde 
se reúnem para discutir estratégias sobre a vacinação da população. 
 
O resultado sobre como será a imunização a partir do dia 17 será divulgado pela Prefeitura nesta quinta-feira 
(13). A secretaria informou que, até o momento, nenhum outro caso suspeito. 
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VÍRUS DA GRIPE COM MAIOR CIRCULAÇÃO EM 2017 É O H3N2, APONTA SBI 
14/04/2017 11h03 

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (13) a decisão de antecipar a campanha de 
vacinação contra a gripe em 2017. Ao contrário de 2016, quando o maior número de registros foi do 
H1N1, neste ano a maior circulação tem sido do tipo H3N2, aponta a presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBI), Isabella Ballalai. De acordo com a médica, a antecipação do 
calendário é uma medida acertada, já que no ano passado os casos surigiram antes do esperado, o 
que provocou uma corrida pelas vacinas. 

A especialista explica que tanto o H1N1 como o H3N2 são tipos de influenza, portanto não existe um 
novo vírus em circulação no Brasil. Segundo ela, as variações são igualmente graves. “Não tem mais 
grave e nem menos grave. Por isso que as vacinas são tri ou quadrivalentes procurando proteger de 
três ou quatro tipos de influenza que circulam entre nós”, disse. 

De acordo com a SBI, no ano passado o H1N1 foi responsável por 90% dos casos registrados no 
Brasil, mas este ano ainda está restrito até agora a 2%. A presidente da entidade explica que o H3N2 
é um vírus que já causou surtos no país em outros períodos e é o mais prevalente no hemisfério 
Norte. "Ele não mudou, mas é o que este ano está circulando mais. Não é porque ele esteja novo”.  
Ela explica que apesar de a população popularmente buscar a vacina do H1N1, as doses sempre 
contêm os tipos H1N1, H3N2 e B. 

Antecipação 

Segundo Isabella, a melhor época para a imunização é justamente o outono. “O ideal seria vacinar 
sempre em março e abril. A gente já tem casos graves, já tem óbitos e  precisa vacinar”, disse. A 
antecipação evita ainda a falta de vacinas, o que costuma ocorrer quando há surtos como o de 2016. 
"Se vai ser grave, se vai ser igual ao ano passado a gente não tem como dizer. Prevenção a gente faz 
independente de surto, a gente se vacina para não ter surto. É isso que o governo está fazendo”, diz. 
Ela lembra que a vacina demora, pelo menos, de duas a três semanas para proteger quem for 
imunizado. 

“Se estiver em um surto a pessoa adoece apesar da vacina e gera até aquela confusão que muita 
gente faz de que tomou a vacina, mas mesmo assim pegou a doença. Na realidade, muitas vezes a 
pessoa já estava doente, se vacinou e a vacina não conseguiu protegê-la”, completou. 

Campanha 

A mobilização em 2017 começará um pouco mais cedo em relação ao ano passado, tendo início na 
próxima segunda-feira (17) e se estendendo até o dia 26 de maio. No período, o Ministério da Saúde 
estima que 54,2 milhões de pessoas serão vacinadas em todo o país. Uma das metas é atingir 90% da 
população considerada de risco para complicações por gripe. 
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A vacina protege contra os três principais tipos de vírus que circularam em 2016 e tem duração de 
um ano. O ministério ressalta que as reações adversas são leves e que a única contraindicação é para 
pessoas alérgicas a ovo. 
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