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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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SÓ 27,5% DO PÚBLICO-ALVO SE VACINOU CONTRA GRIPE; CAMPANHA VAI ATÉ 26 DE 

MAIO 

 
08/05/2017  

 
 
       Só 27,5% das 54,2 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo para a vacinação de gripe 
receberam a imunização. A campanha nacional de vacinação contra gripe começou no dia 17 de abril 
e vai até 26 de maio. Os estados com menor cobertura são Piauí (10,1%), Pará (11,4%) Mato Grosso 
do Sul (11,6%), Roraima (12,1%) e Alagoas (15,7%) . Já os estados com maior cobertura são Paraná 
(53,1%), Rio Grande do Sul (47,2%) e Santa Catarina (43,3%). 
Veja quem recebe a vacina pelo SUS: 
-Crianças de 6 meses a menores que 5 anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias) 
-Gestantes 
-Puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto) 
-Idosos (a partir de 60 anos) 
-Profissionais da saúde 
-Povos indígenas 
-Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional 
-Portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade 
-Professores de escolas públicas ou privadas 
       Em 2016, o número de casos de influenza foi alto: foram 12.174 casos confirmados de síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG) por influenza no país. A SRAG é uma complicação da gripe. Houve 
ainda 2.220 mortes, número alto em comparação a anos anteriores. Do total de óbitos, a maioria 
(1.982) foi por influenza A/H1N1. Este foi o maior número de mortes por H1N1 desde a pandemia de 
2009, quando 2.060 pessoas morreram em decorrência do vírus no Brasil. 
       A vacina disponível no SUS protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam 
no país: A/H1N1; A/H3N2 e influenza B. Segundo o ministério da Saúde, 60 milhões de doses de 
vacinas foram adquiridas, das quais 21,1 milhões de doses já foram distribuídas aos estados. 
Os grupos prioritários devem se vacinar todos os anos, já que a imunidade contra os vírus cai 
progressivamente. Além disso, o vírus da gripe passa por mutações frequentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/so-275-do-publico-alvo-se-vacinou-contra-gripe-campanha-vai-ate-26-de-maio.ghtml
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SECRETARIA ALERTA PARA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO PARA EVITAR REINTRODUÇÃO 

DE VÍRUS EM PE 

 
09/05/2017 11h55 
 
 

       Entre janeiro e abril deste ano, foram contabilizados mais de 15 mil casos de sarampo, em países 
da América do Norte, África, Europa, Ásia e Oceania. A última ocorrência da doença em Pernambuco 
foi em 2017, último ano em que se registrou casos do tipo no estado. Ao todo, foram 199 casos em 
2013 e 27 no ano seguinte. Devido ao risco de reintrodução do vírus, a Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) fez, nesta terça-feira (9), um alerta para a importância da vacinação contra a doença, por meio 
da vacina Tríplice Viral, que ainda protege contra rubéola e caxumba. 
       Antes de 2013, o último registro de sarampo tinha sido em 1999. Também houve um caso 
importado de outra localidade, em 2012. A doença causa febre e manchas vermelhas no corpo, além 
de um ou mais sintomas como tosse, coriza ou conjuntivite. Caso haja esses sinais, é importante 
procurar imediatamente uma unidade de saúde. 
Disponível rotineiramente na rede pública de saúde, a Tríplice Viral deve ser aplicada em crianças 
com 12 meses, com um reforço aos 15 meses com a tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e 
varicela). 
       Para as crianças acima de 2 anos, além de jovens e adultos até os 29 anos, não vacinadas 
anteriormente ou que não se lembram, devem ser feitas duas doses da tríplice viral, com intervalo de 
30 dias. Para se vacinar, a população deve ir a um posto de saúde, levando caderneta de vacinação, 
para saber se é preciso fazer a atualização de alguma dose. 
Os adultos entre 30 e 49 anos, não imunizados ou que não lembram, devem tomar apenas uma dose 
da tríplice. Profissionais de saúde não vacinados devem tomar duas doses com a vacina tríplice viral, 
independente da idade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/secretaria-alerta-para-vacinacao-contra-sarampo-para-evitar-reintroducao-de-virus-em-pe.ghtml
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SECRETARIA DE SAÚDE JÁ NOTIFICOU 22 CASOS DE MALÁRIA SÓ ESTE ANO 

 
09/05/17, 19:56 

 

       O Piauí já registrou em 2017, 22 notificações de casos de Malária. A doença é transmitida pela 
picada da fêmea do mosquito Anopheles. De acordo com a Secretaria de Saúde, não há motivo para 
pânico, já que todos os pacientes contraíram a doença em outros estados. 
       "Os casos que eventualmente sejam originados no Piauí nós chamamos de autóctone e casos 
deste tipo no estado são zero", garante Inácio Lima, técnico Vigilância Ambiental da Sesapi. Das 
notificações deste ano, uma aconteceu em Parnaíba, 6 em Luzilândia, 1 em Barras, 3 em Teresina e 
11 na cidade de Piripiri. Todos municípios da região Norte. No ano passado foram 23 notificações no 
Estado. 
       Os sintomas mais comuns da doença são calafrios, febre alta, dores de cabeça e musculares, 
taquicardia, dentre outros. Inácio Lima assegura que o Piauí não é área de risco, mas quem sentir os 
sintomas deve procurar atendimento. 
       "O paciente que sentir sinais de sintoma deve procurar a rede em qualquer município do Estado. 
Se o município suspeitou que o caso é de malária, notifica e comunica o Estado que mandamos 
medicação para abastecer onde for necessário", afirma. 
       Ainda não há uma vacina para a prevenção da malária. Vários antígenos plasmodiais foram 
identificados nas últimas décadas. Ensaios de campo foram realizados para avaliar a eficácia de 
algumas vacinas, porém os resultados destes estudos ainda não são satisfatórios para a implantação 
da vacinação como medida de prevenção da malária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cidadeverde.com/noticias/247254/secretaria-de-saude-ja-notificou-22-casos-de-malaria-so-este-ano
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PE REGISTRA AUMENTO DE 22% NO NÚMERO DE CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA 

AGUDA GRAVE 
11/05/2017 09h16 

 
       Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tiveram um aumento de 22%, nos primeiros meses 
de 2107, quando comparados com os do ano passado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 22 de 
abril, foram 537 registros da doença. Em 2016, houve 439 ocorrências. Faltando dois dias para o Dia D da 
campanha de vacinação, até o momento, 511.496 pessoas foram imunizadas, de um total de mais de 2,3 
milhões de pernambucanos. Ou seja, 21,9% do público alvo. 
       Com uma morte confirmada em abril, a maioria dos resultados positivos está associada ao vírus A(H3N2). 
Em 2016, a maior parte dos casos era da A(H1N1). Naquele ano, houve 15 óbitos. Assim como a influenza B, 
esses tipos estão presentes na composição da vacina, que está disponível para os grupos prioritários nos postos 
de saúde do estado. 
       Dos 537 casos registrados neste ano, 42 foram confirmados para influenza A(H3N2) e quatro para influenza 
B. Em 2016, foram 439 casos de SRAG, com 56 resultados positivos para influenza A(H1N1) e dois para influenza 
B. Houve, ainda, uma morte por influenza A não subtipada no ano passado. 
       A vacinação contra a influenza é feita em uma dose. A exceção se aplica aos menores de 9 anos, que devem 
tomar a segunda 30 dias após a primeira. A campanha segue até o dia 26 deste mês. A vacina é contraindicada 
para pessoas com história de reação anafilática em doses anteriores, como também a qualquer componente da 
vacina ou alergia a ovo de galinha e seus derivados. 
      Podem se vacinar contra a influenza: idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, criança 
com 45 dias de nascimento, indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições 
clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população 
privada de liberdade e funcionários do sistema prisional e professores dos ensinos básico e superior de escolas 
públicas e privadas, além de profissionais de saúde. 
Influenza 
É uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções das 
vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com 
superfícies recém-condicionadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos 
e nariz. 
Veja algumas medidas para evitar a doença 
-Lavar as mãos com água e sabão frequentemente (principalmente antes de consumir algum alimento, tocar os 
olhos, nariz ou boca e após tossir, espirrar e/ou usar o banheiro). 
-Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável e após o uso descartá-los em lixeiras. 
Na ausência do lenço, usar o ombro ou antebraço interno como barreira ao tossir ou espirrar. 
-Não compartilhar alimentos, copos, garrafas, toalhas e objetos de uso pessoal. 
-Manter os ambientes ventilados, com portas e janelas abertas, para favorecer a circulação de ar. 
-Pessoas com gripe/resfriado devem evitar ambientes fechados e aglomerados, assim como contato direto com 
outras pessoas (abraço, beijo, apertos de mão etc.). 
-Evitar sair de casa durante o período de transmissão da doença. Em adultos, este período dura, em média, até 
cinco dias após o início dos sintomas, e em crianças pode durar, em média, 10 dias. 
-Não usar medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. 
-Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos. 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/pe-registra-aumento-de-22-no-numero-de-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave.ghtml
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PE TEM PRIMEIRA MORTE DO ANO RELACIONADA À SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 

GRAVE 
11/05/2017 10:40 
 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou nesta quinta-feira, o primeiro caso de morte 
do ano relacionada à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). De acordo com a  gerente de 
Prevenção de Doenças Imunopreveníveis da SES, Ana Antunes, a idosa sofria de comorbidade, 
doença crônica que pode ter agravado o  quadro gripal causado pelo vírus H3N2, que tem 
predominado no estado. A paciente faleceu no Recife, no mês de abril passado. 

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje, Pernambuco já registra um 
aumento de 22% no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) quando 
comparado com o mesmo período de 2016. Até o dia 22 de abril foram registrados 537 casos da 
síndrome, que é caracterizada pela internação de pacientes com febre, tosse ou dor de garganta 
associado à dispneia ou desconforto respiratório. Em 2016, foram 439 ocorrências. 

"Este ano, foi identificado um aumento de casos de influenza antes do período esperado e, 
com essa época de chuvas, precisamos ficar ainda mais atentos às ocorrências. O predomínio de 
casos tem sido da influenza A(H3N2) com evolução leve dos quadros. Mas as pessoas que fazem 
parte do grupo de maior risco para o agravamento precisam ser vacinadas", acrescenta Ana Antunes. 

Diferente do ano passado, que a maioria dos pacientes teve resultado laboratorial positivo 
para a influenza A(H1N1)- 56, com 15 mortes, agora, as ocorrências estão associadas a outro tipo de 
influenza, a A(H3N2), com uma morte. Ambos os tipos, além da influenza B, fazem parte da 
composição da vacina contra a influenza, que está disponível nos postos de saúde para os grupos 
prioritários e que terá seu Dia D neste sábado. 

Até o momento, 511.496 pessoas (21,9%) já foram imunizadas, de um total de mais de 2,3 
milhões de pernambucanos.A coordenadora do Programa Estadual de Imunização da SES, Ana 
Catarina de Melo, reforça que o Estado tem encaminhado as doses da vacina para todos os 
municípios pernambucanos. 

Em Pernambuco, mais de 2,3 milhões de pessoas fazem parte dos grupos prioritários para a 
vacinação contra a influenza, formados por idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, 
gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas, portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade 
sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, 
professores dos ensinos básico e superior de escolas públicas e privadas e profissionais de saúde. 

Em doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se adiar a vacinação até a 
resolução do quadro. As pessoas com história de alergia a ovo, que apresentem apenas urticária após 
a exposição, podem receber a vacina da influenza mediante adoção de medidas de segurança. A 
vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores 
bem como a qualquer componente da vacina ou alergia comprovada grave relacionada a ovo de 
galinha e seus derivados. 

A influenza é uma doença viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito, especialmente 
nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção 
(crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais, portadores de 
doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais). 
 
 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/05/11/interna_vidaurbana,703317/pernambuco-tem-primeira-morte-do-ano-relacionada-a-sindrome-respirator.shtml
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MINISTÉRIO DA SAÚDE DECLARA FIM DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA POR ZIKA E 

MICROCEFALIA 

 
11/05/2017 11h43 

 
O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (11), o fim da emergência nacional em 

saúde pública por zika e microcefalia no Brasil. O governo tinha declarado a situação de emergência 
em novembro de 2015, quando foi notado um aumento incomum dos casos de microcefalia no 
Nordeste. A malformação foi, posteriormente, relacionada à infecção pelo vírus da zika. 

Segundo a pasta, o fim da emergência ocorre devido à queda no número de casos de zika e 
microcefalia no país. Do início do ano até 15 de abril, foram registrados 7.911 casos de zika no país, o 
que representa uma redução de 95,4% em relação a 2016. Na mesma época do ano passado, havia 
170.535 casos da doença. 

Em 2017, foram confirmados 230 novos casos de microcefalia e 2.837 casos suspeitos 
continuam sob investigação. Ao todo, desde o início da emergência em saúde, em novembro de 
2015, o Ministério da Saúde recebeu 13.490 notificações de casos suspeitos de microcefalia, dos 
quais 2.653 foram confirmados. 

No primeiro ano da emergência - desde o início da emergência até o fim de 2016 - o país teve 
2.205 casos confirmados de bebês afetados, de um total de mais de 10 mil notificações de suspeitas. 
Além disso, 259 mortes de fetos e recém-nascidos tiveram a confirmação de relação com o vírus 
nesse período. 

De acordo com o governo, o Brasil "não preenche mais os requisitos exigidos para manter o 
estado de emergência", que são: impacto do evento sobre a saúde pública; se é incomum ou 
inesperado e se há risco de propagação internacional. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também havia declarado situação de emergência em 
saúde pública mundial por causa do problema em fevereiro de 2016. Em novembro, a entidade 
anunciou o fim da emergência internacional. 

Nos primeiros meses de 2017, até o dia 15 de abril, o Brasil registrou 113.381 casos suspeitos 
de dengue, 43.010 de chikungunya e 7.911 de zika. Somadas, as três doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti tiveram uma redução de 88,9% no número de casos em comparação ao mesmo 
período de 2016. Os dados são de boletim epidemiológico elaborado pelo Ministério da Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/ministerio-da-saude-declara-fim-da-emergencia-em-saude-publica-por-zika-e-microcefalia.ghtml
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NOVA EPIDEMIA DE EBOLA NA RDCONGO DEIXA TRÊS MORTOS 
12.05.17 - 11h24 

 
A República Democrática do Congo enfrenta uma nova epidemia de febre hemorrágica do 

ebola que deixou três mortos desde 22 de abril, anunciou nesta sexta-feira a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

A última epidemia de ebola no país remonta a 2014, quando morreram 49 pessoas. 
O surto foi detectado no nordeste do país, em uma zona da floresta equatorial na província 

de Bajo Uele, na fronteira com a República Centro-africana, informou a OMS em um comunicado. 
Em declaração à televisão, o ministro da Saúde, Oly Ilunga, confirmou a epidemia e pediu à 

população para “não entrar em pânico”. O governo “acaba de tomar todas as medidas necessárias 
para responder com rapidez e eficácia a esta nova epidemia”, assegurou. 

A OMS informou que “trabalha em estreita colaboração” com as autoridades congolesas 
“para facilitar o envio de materiais de proteção e pessoal para reforçar a vigilância epidemiológica e 
controlar muito rapidamente a epidemia”, que surgiu em uma zona de difícil acesso. 

O país sofreu sete epidemias de ebola, sendo a última em 2014, declarada ao mesmo tempo 
que a que afetou o oeste da África. 

A epidemia congolesa era diferente da do oeste africano, a mais grave já declarada e que 
deixou mais de 11.000 mortos em Guiné, Serra Leoa e Libéria entre 2013 e 2015. 

Na RDC, a epidemia foi contida mais rapidamente e oficialmente deixou 49 mortos menos de 
três meses depois de as autoridades declararem o surto. 

A ONU comemorou na época o “imenso trabalho” das autoridades de Kinshasa e de seus 
parceiros (OMS e Médicos sem Fronteiras) contra a doença. 
 
Resposta coordenada 

A epidemia de 2014 tinha sido declarada em uma região encravada na província de Equador 
(noroeste), em plena floresta equatoriano, no distrito de Boende (800 km a nordeste de Kinshasa). 

Autoridades sanitárias registraram na ocasião 66 casos confirmados em laboratórios ou 
suspeitos, deixando, assim, uma taxa de mortalidade de 74,2%, segundo dados oficiais. 

A epidemia de ebola declarada nesta sexta-feira é a oitava a afetar o país desde a descoberta 
deste vírus em território congolês em 1976. 

O tempo de incubação do vírus é de 21 dias. 
Segundo a OMS, as primeiras equipes de especialistas na luta contra a doença poderiam 

chegar à região afetada em 48 horas. 
“A zona sanitária de Likati [a 1.300 km de Kinshasa] é de difícil acesso, mas o trabalho de 

acompanhamento dos casos é crucial para conter a epidemia em seu foco”, informou a OMS 
destacando que a RDC “dispõe para isso de recursos humanos muito experientes para a luta”. 

No entanto, a OMS pediu a colaboração de outros parceiros “para uma resposta 
multissetorial coordenada e apropriada”. 

A organização médica Alima (Alliance For International Medical Action) anunciou em um 
comunicado que sua equipe de pesquisadores se dirige a Likati “con material de proteção e 
medicamentos para tratar os casos suspeitos e confirmados”. 

http://istoe.com.br/epidemia-de-ebola-e-declarada-no-nordeste-da-republica-democratica-do-congo/

