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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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MINAS REGISTRA PRIMEIRA MORTE POR FEBRE CHIKUNGUNYA NO ESTADO 

 
Por Agência Brasil 

4 jul 2017, 22h28 

 

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou hoje (4) a primeira morte por febre 
chikungunya registrada no estado. A vítima é um idoso de 72 anos, morador de Governador 
Valadares. 
 
Ele morreu no dia 11 de março último e a causa da morte estava em análise. Outras 19 mortes 
também são investigadas. 

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela secretaria, já foram notificados este 
ano 16.995 casos prováveis de chikungunya em Minas Gerais. Os registros envolvem 86 cidades. 

O quadro mais preocupante é justamente o de Governador Valadares, onde há 11.133 casos 
prováveis. Também chamam atenção o número de possíveis vítimas em Teófilo Otoni (2.420), 
Medina (381) e Conselheiro Pena (311). 

Nessas cidades há uma média superior a 300 casos prováveis para cada 100 mil habitantes e, por 
isso, são consideradas com alta incidência da doença. Outros 14 municípios também estão na mesma 
situação. 

Em Belo Horizonte, há 77 casos prováveis. A capital mineira está entre as cidades consideradas com 
baixa incidência. 

A febre chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo vetor da dengue e do vírus 
Zika. Os sintomas surgem entre dois e 12 dias após a infecção. 

A vítima pode ter febre alta, dores intensas nas articulações e nos músculos, dor de cabeça, cansaço, 
mal-estar e manchas vermelhas na pele. 

Uma vez curada, a pessoa ganha imunidade para o resto da vida. Não há vacina e a principal medida 
de prevenção é o combate ao mosquito, sobretudo com a eliminação dos seus criadouros. 

Os primeiros registros da doença em Minas Gerais são de 2014. Naquele ano, houve 18 notificações, 
mas todos os casos foram de pessoas infectadas fora do estado. 

Somente no ano passado, as primeiras transmissões de febre chikungunya em território mineiro 
foram confirmadas. 

 

http://exame.abril.com.br/brasil/minas-registra-primeira-morte-por-febre-chikungunya-no-estado/
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COMEÇA NO RECIFE SEGUNDA FASE DE TESTES DE VACINA CONTRA A DENGUE 
Por G1 PE 

05/07/2017 09h17   

 
Começa nesta quarta-feira (5), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, a segunda etapa de 
testes da vacina contra a dengue. A Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco (Fiocruz-PE) vai 
convocar voluntários que morem na localidade para receberem a imunização. O trabalho será 

focado, principalmente, nas crianças e adolescentes com idade entre 2 e 17 anos.  

A vacina foi desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Podem participar 
pessoas saudáveis, que tiveram ou não dengue. O objetivo dessa etapa é comprovar a eficácia do 
produto. Ela envolverá o total de 17 mil voluntários, recrutados por 14 instituições de pesquisa nas 
cinco regiões do Brasil. 

Segundo a pesquisadora Cynthia Braga, o recrutamento foi iniciado desde o começo do ano passado 
e a prioridade, agora, é para os menores de idade. “Essa é a faixa etária em que o número de pessoas 
recrutadas não foi suficiente. Inicialmente, a vacina demonstrou ser segura. Vamos ver agora o grau 
de proteção contra os quatro sorotipos dos vírus dengue. É preciso que os voluntários não tenham 
problemas de saúde que comprometam a imunidade”, disse. 

A primeira ação na Várzea vai ocorrer no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na rua 
Francisco Lacerda, 430, a partir das 14h. Lá, pessoas atendidas na Unidade de Saúde da Família 
Campo do Banco serão as primeiras a receber informações sobre o teste. 

Uma equipe de enfermeiras fará visitas, de casa em casa, para passar informações sobre o teste e 
convidar as famílias a participar. Serão agendados exame físico e entrevista com o candidato na 
Fiocruz-PE. 

Do total de participantes, dois terços receberão a vacina e um terço, placebo, uma substância com as 
mesmas características da vacina, mas sem efeito. A finalidade é descobrir, a partir de exames, se 
quem tomou o imunizante ficou protegido e quem tomou o placebo contraiu ou não a doença. 

Vigilância Ambiental 

Mesmo com a possível eficácia da vacina contra a dengue, é preciso reforçar o combate à 
proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus e da chikungunya e 
zika, para as quais ainda não há previsão de imunização. Segundo o gerente da Vigilância Ambiental 
do Recife, Jurandir Almeida, é possível denunciar à prefeitura possíveis focos de proliferação, pelo 
telefone 0800.081.1520. 

“Vamos ao local fazer as abordagens, nem sempre num tom de denúncia, mas sim de verificação e 
ajuda. Os principais criatórios de mosquitos no Recife são os reservatórios para o armazenamento da 
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água. Nesse período do ano, se somam à chuva e ao lixo nas ruas, aumentando a possibilidade de 
proliferação”, disse Jurandir. 
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MP ACIONA JUSTIÇA APONTANDO ATÉ BACTÉRIA DA CÓLERA NO RECÉM-ABERTO DECK 

SUL 

 
Por G1 DF 
05/07/2017 07h35  Atualizado 05/07/2017 07h47 

 
O Ministério Público entrou na Justiça com ação civil contra a Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital (Novacap) e o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) alegando uma série de problemas no Deck 
Sul, que foi inaugurado em maio. O texto do MP cita até a presença elevada da bactéria Vibrio 
cholerae, causadora da cólera, que traz riscos para quem entra em contato com a água da região. 

O MP alega que o espaço, nas margens do Lago Paranoá, apresenta mau cheiro em todo o 
empreendimento, vindo da Estação de Tratamento de Esgotos Brasília Sul (ETE Sul) e da Usina de Lixo 
do Serviço de Limpeza Urbana. 

“Levantamentos periódicos realizados pela Caesb e pelo empreendedor atestam a má qualidade da 
água no local, o que coloca em risco os usuários daquela região”, destaca o promotor Roberto Carlos 
Batista. 

Além disso, o descumprimento da licença prévia e da licença de instalação tem causado erosão no 
local. “Não há nenhuma proteção ou barreira física que impeça a queda de pedestres em um 
eventual acidente, de forma que existe risco real na utilização dessas estruturas”, declara. 

Na ação, o Ministério Público solicita à Novacap a preservação da vegetação nativa e ao Ibram que 
não conceda novas licenças ambientais na área. 

Em nota, Nocavap e Ibram afirmam que irão responder a todos os questionamentos do Ministério 
Público. 

Entenda 

Desde junho de 2006, o MP vem acompanhando a instalação do Deck Sul. Na época constatou que a 
licença de instalação foi concedida sem que informações prévias para garantia da viabilidade do 
empreendimento fossem atendidas. 

Em setembro de 2016, o órgão expediu recomendação que propôs ao Ibram a adoção de medidas 
administrativas para solução dos problemas detectados. O Ibram emitiu documentação com medidas 
insuficientes para sanar os danos apontados, diz o MP.  

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/mp-aciona-justica-apontando-ate-bacteria-da-colera-no-recem-aberto-deck-sul.ghtml
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Para Batista, os estudos ambientais foram insuficientes para garantir a viabilidade ambiental do 
parque. Apesar das irregularidades, o Deck Sul foi inaugurado sem a licença de operação. O 
documento foi requerido em junho e permanece em processo de análise pelo Ibram.  

O Parque dos Pioneiros Cláudio Sant’anna, mais conhecido como Deck Sul, é um espaço de 80 mil 
metros quadrados com ciclovia, pista de corrida, brinquedos para crianças e quadras poliesportivas. 

 

http://g1.globo.com/distrito-federal/bom-dia-df/videos/t/edicoes/v/governo-inaugura-o-deck-sul/5901087/
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ESTUDO RELACIONA INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE COM SUPERLOTAÇÃO EM DOMICÍLIOS 

NO BRASIL 
Por Mariana Lenharo, G1 
07/07/2017 07h01  Atualizado 07/07/2017 08h11 

 
A doença conhecida por ter provocado a morte prematura de poetas e boêmios nos séculos 19 e 20 
pode não estar mais presente no cotidiano da classe média brasileira, mas ainda faz muitas vítimas 
nos grupos sociais menos favorecidos. Um estudo feito por pesquisadores da Faculdade de Saúde 
Pública da USP avaliou o impacto de diversos fatores socioeconômicos no risco de tuberculose e 
concluiu que a aglomeração dentro das casas é um dos principais mecanismos que podem explicar a 
associação entre tuberculose e pobreza. 

O estudo, publicado em abril na revista científica “PLOS ONE”, levou em conta os dados de 
diagnósticos de tuberculose de 5.565 municípios brasileiros em 2010 e os avaliou em conjunto com 
os dados socioeconômicos desses municípios obtidos no Censo 2010. 

É fácil entender esse mecanismo: “As pessoas que estão contaminadas e tossem, espirram ou falam 
expelem a bactéria no ar e, quanto mais pessoas ao redor, maior o risco de infecção e de desenvolver 
a doença”, diz a pesquisadora Daniele Maria Pelissari, uma das autoras do estudo. 

Estudos anteriores já encontraram uma associação entre a pobreza e a desigualdade social com a 
tuberculose. “A pobreza determina que as pessoas vivam em ambientes aglomerados, o que 
aumenta o contato e o risco de tuberculose”, explica a pesquisadora. 

Alvo de intervenção 

Para o médico Fredi Alexander Diaz Quijano, professor do Departamento de Epidemiologia da 
Faculdade de Saúde Pública da USP e um dos autores do estudo, esse achado revela um alvo de 
intervenção importante capaz de reduzir o efeito da pobreza sobre o risco de tuberculose. "A 
situação não teria de ser necessariamente resolvida com recursos econômicos, mas corrigindo o 
modo de vida, a organização intradomicilitar e a estrutura." 

Quijano explica que a associação com a tuberculose começa a aparecer quando existem, em média, 
duas pessoas ou mais dormindo por cômodo da casa. Iniciativas de estímulo a planejamento de 
moradias mais adequadas e organizadas de modo a inibir a transmissão da doença podem ter um 
impacto importante na saúde pública. 

Segundo a OMS, o Brasil está em 20º lugar no ranking dos países com maior número de casos de 
tuberculose no mundo. Em 2015, foram registrados quase 67,8 mil novos casos no Brasil e 4,6 mil 
mortes pela doença. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/estudo-relaciona-incidencia-de-tuberculose-com-superlotacao-em-domicilios-no-brasil.ghtml
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No fim de junho, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose que leva 
em conta a questão dos indicadores socioeconômicos das cidades como norteadores de políticas 
públicas contra a doença. 

Ações individuais 

Além das políticas públicas, ações individuais também podem reduzir o risco de propagação da 
tuberculose. “A primeira coisa é não negligenciar o sintoma da tosse. Quando a tosse persiste por 
três semanas ou mais, é preciso buscar uma unidade de saúde”, diz Daniele. 

Uma vez diagnosticado, é importante fazer o tratamento até o final. "O tratamento é longo, demora 
no mínimo seis meses em casos de tuberculose sensível. Muitos começam a apresentar melhora e 
abandonam o tratamento, aí desenvolvem formas resistentes da doença.” Segundo a especialista, 
um tratamento adequado reduz o risco de transmissão da doença a partir de 20 dias. 

Entenda a tuberculose 

A tuberculose é uma doença provocada pelo Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch. A 
transmissão pode ocorrer de uma pessoa para outra pelo ar por meio de partículas eliminadas na 
respiração, espirro e tosse. A doença aparece quando o bacilo chega aos pulmões e provoca uma 
inflamação nos tecidos à sua volta. Em resposta, o pulmão produz muco, o que leva à tosse. 

Os sintomas iniciais são febre baixa, cansaço, mal estar, fraqueza, tosse, dor no corpo, suor noturno e 
falta de apetite. Ao longo do tempo, o mal estar se acentua, o paciente emagrece e a tosse persiste, 
podendo ocorrer com sangue. A doença também pode atingir outros órgãos. O diagnóstico é feito 
com raio-X e exames de escarro. 

O tratamento, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), deve ser feito sem interrupção por no 
mínimo seis meses. A vacina BCG, indicada para bebês e crianças de até 5 anos de idade, previne 
contra as formas de tuberculose mais graves. 
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FEBRE AMARELA TEM RISCO DE VOLTAR A SER URBANA 
 postado em 08/07/2017 06:00 / atualizado em 08/07/2017 07:39 

 

A febre amarela – doença cuja versão silvestre registrou em Minas Gerais neste ano o pior surto da 
história recente do país – tem potencial para tornar concreto um dos maiores pesadelos das 
autoridades sanitárias: voltar a ser uma enfermidade urbana. É o que aponta pesquisa dos institutos 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e Evandro Chagas, em parceria com o Instituto Pasteur, de Paris. O 
trabalho, publicado ontem na revista Scientific Reports, indicou que mosquitos ambientados nas 
cidades, como o Aedes aegypti e Aedes albopictus, têm elevada capacidade para a transmissão do 
vírus da doença. 

Um dos autores do estudo, Ricardo Lourenço, chefe do Laboratório de Mosquitos Transmissores de 
Hematozoários do IOC, explicou que a intenção do trabalho era avaliar o risco de a virose, restrita ao 
meio rural desde a década de 1940, voltar a se tornar uma doença das cidades. No Brasil, neste ano, 
foram registrados 797 casos da doença no Brasil, com 275 mortes, mas todas as vítimas foram 
picadas por mosquitos silvestres ao entrarem em áreas de matas. 

Para avaliar o risco de reurbanização, foram testados mosquitos urbanos (Aedes aegypti e Aedes 
albopictus) do Rio de Janeiro, onde não era registrada a doença havia 70 anos, de Manaus e de 
Goiânia. E foram estudadas também diferentes linhagens do vírus – a que circulava anteriormente no 
Brasil, a que está circulando atualmente e a que foi isolada na África. 

A metodologia foi adotada porque a diversidade das populações de mosquitos e as transformações 
dos vírus ao longo das décadas poderiam ter afetado a capacidade de os insetos transmitirem a 
doença. “O vírus vai evoluindo no tempo, produzindo mutações, criando adaptações. Por isso, 
precisávamos fazer a comparação. E, de fato, a chance de transmissão dos vírus é muito grande pelos 
insetos do Rio de Janeiro e de Manaus. A transmissão ocorre nos mosquitos de Goiânia em menor 
grau”, afirmou Lourenço. 

Foram avaliados ainda mosquitos silvestres das espécies Haemagogus leucocelaenus e Sabethes 
albiprivus. O trabalho analisou também insetos Aedes aegypti e Aedes albopictus coletados em 
Brazzaville, no Congo, onde a febre amarela silvestre é endêmica. 

ALERTA PARA O RIO DE JANEIRO  

Os insetos foram divididos por gênero, e fêmeas foram alimentadas com amostras de sangue 
contendo vírus da febre amarela de diferentes linhagens. A presença de partículas de vírus na saliva 
dos insetos após 14 dias foi o indicador do potencial de transmissão da doença. Todos os mosquitos 
tinham capacidade de transmitir a febre amarela, com exceção do Aedes albopictus de Manaus, que 
não transmitiu o vírus africano. 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/07/08/interna_gerais,882245/febre-amarela-tem-risco-de-voltar-a-ser-urbana.shtml
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“A capacidade de o Aedes aegypti do Rio de Janeiro transmitir a febre amarela chega a 60% com a 
linhagem que circula agora e a 40% com a linhagem do passado ou do oeste africano. É maior do que 
o a do mesmo mosquito de Goiânia, onde emergem casos de macacos infectados, e do que o de 
Manaus, que é área de febre amarela endêmica”, disse o representante do IOC. 

Para o pesquisador, diante da real possibilidade de reintrodução da febre amarela no ambiente 
urbano, é preciso que as autoridades de saúde intensifiquem o combate ao mosquito e imunizem a 
população. “A transmissão urbana já pode estar acontecendo, e a gente não sabe. Na década de 
1930, descobriram que havia a febre amarela silvestre porque houve caso no Espírito Santo e não 
acharam nenhuma larva ou adulto de Aedes aegypti”, alertou. 

Surto provocou quase 160 mortes em Minas 
 
Desde o início do ano, Minas Gerais confirmou 159 mortes em decorrência da febre amarela 
silvestre, com 446 pessoas comprovadamente infectadas pelo vírus, no maior surto já registrado pelo 
Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, apesar de uma estabilização do 
número de casos da virose no estado, há ainda sob análise 18 óbitos e 138 notificações suspeitas de 
contaminação pelo vírus. 
 
De acordo com a secretaria, o último paciente com contágio confirmado por febre amarela nos 
limites do estado teve o início dos sintomas em 18 de abril. Desde então, houve um registro em 10 
de maio, de um paciente de 79 anos, morador de Belo Horizonte, que foi infectado pelo vírus 
durante um retiro no Mato Grosso. O último balanço referente à doença em Minas foi divulgado em 
26 de junho. 
 
Segundo a secretaria, a vigilância sobre a febre amarela continua ativa em Minas, assim como as 
estratégias de prevenção e controle dentro da rotina, conforme previsto nas diretrizes do Programa 
Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle da Febre Amarela. A pasta informa que “seguirá 
investigando e finalizando os casos já notificados que ainda estão em sem definição, ou novos 
registros”. Porém, não atesta que os riscos de contaminação estejam afastados, apesar do bloqueio 
vacinal realizado no estado no primeiro semestre. 
 
Desde janeiro, Minas Gerais vivenciou uma situação atípica com relação à febre amarela. Mesmo 
sendo uma área endêmica, propícia ao surgimento de casos e, portanto, com vacinação 
recomendável, a doença avançou rapidamente pelo estado, resultando em um número elevado de 
óbitos. Em 2017, foram 1.147 notificações suspeitas da doença, das quais 565 foram descartadas. 

Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde, entre outras medidas para conter o avanço da doença, 
reforçou a campanha de vacinação por meio do Sistema Único de Saúde, primeiramente na região 
Leste, a mais atingida pelos primeiros casos da doença, e depois nas demais áreas do estado. 

OUTROS MALES  

Também transmitido pelo Aedes aegypti, o vírus da febre chikungunya segue avançando em Belo 
Horizonte e em Minas. De acordo com balanço divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, 
já foram confirmados 60 pacientes infectados este ano na capital, quase o dobro dos 12 meses de 
2016, quando houve 31 registros da doença na cidade. No estado a situação também é crítica, com 
16.738 casos prováveis e a primeira morte confirmada pela virose na história, em Governador 
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Valadares, no Vale do Rio Doce. Em relação à dengue, BH tem 697 pacientes com a doença e 1.145 
casos pendentes de resultados, além de 14 casos de zika e 94 notificações para a doença. 


