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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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MAIS UM SURTO DE EBOLA CHEGA AO FIM NA ÁFRICA 

Vinícius Sousa dos Santos - Colaborador Voluntário  

 18/07/2017 

                                                                                                                                                                                       

Chegou ao fim, no início de julho (2017), recente surto do vírus Ebola na República Democrática do 
Congo (RDC). A constatação foi da Organização Mundial de Saúde (OMS), depois de o último paciente 
diagnosticado ter resultado negativo para a doença, após tratamento inicial. Ao todo, foram quatro 

mortes e mais de 580 pessoas sob supervisão de contaminação. 

Este foi o oitavo surto do vírus no país desde 1976, quando a doença foi descoberta. De acordo com 
informativo publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o efetivo combate à doença por 
parte das autoridades locais foi resultado do fortalecimento institucional pelo qual passa o Estado nos 

últimos anos. 

A RDC conta com projetos de cooperação com outras nações e organismos internacionais que ajudam 

no aprimoramento dos seus serviços de saúde. Exemplo disso foi o projeto desenvolvido pelo 
Ministério Saúde brasileiro, que coordenou missão de estudos de profissionais congoleses ao Brasil. 
Sua finalidade foi apresentar o funcionamento, diretrizes e experiências do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e de outros programas de assistência médica nacionais, como aqueles direcionados para Saúde 

Familiar e Comunitária.      

Tendo sido descoberto há mais de 40 anos, o vírus teve nova notoriedade internacional a partir de 
2014, quando um surto no Oeste da África mais uma vez assustou o mundo por conta da fácil 

transmissão e do seu grau de letalidade. Ele pode ser transmitido por meio do contato com sangue, 
secreções e outros fluídos corporais de humanos infectados, e pode causar a morte de quase 50% das 

vítimas. 

A epidemia iniciada em 2014 só foi amenizada em 2016. Além de afetar a RDC, que teve 66 casos, com 
49 mortos, os maiores prejudicados foram Guiné, Libéria e Serra Leoa. Ao todo, foram quase 30 mil 
casos, que resultaram em aproximadamente 11 mil fatalidades. À época, países como Itália, Espanha, 

Reino Unido e Estados Unidos também tiveram cidadãos vítimas da doença. 

Atualmente, a OMS está na 3ª fase do combate ao Ebola, objetivando manter zeradas as taxas de 
contaminação da moléstia. Seus objetivos são mapear e interromper rapidamente a transmissão, 
assim como identificar e gerenciar as consequências dos riscos residuais do vírus nas áreas que 

estiveram sob grande contaminação. 

Em maio deste ano (2017), líderes dos três principais países afetados se reuniram com a Diretora-Geral 

da OMS, Margareth Chan, para celebrar os testes bem-sucedidos da primeira vacina criada para o 
combate ao Ebola. Em ação conjunta entre a OMS e o governo da República de Guiné, o medicamento 
foi testado em mais de 11 mil pessoas, sendo que nenhuma delas constatou nova contaminação.
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IÊMEN TEM 20 MIL CASOS SUSPEITOS DE CÓLERA EM 3 DIAS 

18/7/2017 às 12h36 (Atualizado em 18/7/2017 às 12h36) 

Da Agência Brasil 

 
A OMS (Organização Mundial da Saúde) diagnosticou 20 mil casos suspeitos e 100 mortes por cólera 
nos últimos três dias no Iêmen. No total, já foram contabilizados 356.591 infectados e 1.802 mortos no 

país por esta doença, que tem se expandido praticamente por todo o território. 

Desde o dia 27 de abril, quando começou a segunda onda de contágios de cólera no Iêmen, a epidemia 
se propagou a 91,3% do território iemenita, concretamente a 21 das suas 23 províncias e a 293 dos 

seus 333 distritos, detalhou hoje (18) a OMS em um comunicado. 

Durante o último final de semana, as equipes que atuam in loco comprovaram que os casos se 
multiplicavam especialmente nas províncias ocidentais de Amran, Al Dhale'e e Al Mahwit, segundo a 
agência EFE. 

As informações de que a epidemia não dá sinais de trégua chegam poucos dias depois de o governo do 
Iêmen cancelar a campanha de vacinação contra a cólera, por entender que teria pouca utilidade 
devido à expansão da doença. 

A OMS apoiou o cancelamento, já que a experiência demonstra que vacinar quando a epidemia de 
cólera já está estabelecida em uma comunidade tem pouco ou nenhum impacto para evitar mais 

contágio ou para modificar o status do surto. 

A ONU (Organização das Nações Unidas) e as instituições com as quais colabora no Iêmen seguem 
apoiando os médicos e trabalhadores humanitários distribuídos nos 834 pontos de reidratação, que 
atendem aos doentes em condição moderada, e nos centros de tratamento, reservados aos casos mais 
graves. 

No total, a OMS forneceu três mil camas com lençóis limpos a estes centros em todo o país árabe. 

Também foi feito um trabalho para descontaminar a água, que resultou no acesso de seis milhões de 

pessoas agora têm acesso ao líquido potável. 
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SUPERLOTAÇÃO PROVOCA SURTO DE INFECÇÃO NO BERÇÁRIO DO HC 

Publicado em 19.07.2017, às 10:07. 

 

A superlotação no setor de neonatal do Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, no Recife, está 
colocando em risco a saúde das mães e de recém-nascidos, já que aumenta a ocorrência de 
contaminação por infecção hospitalar. É o que denunciam os profissionais da unidade ligada à 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Segundo funcionários ouvidos pela Rádio Jornal, sete 

recém-nascidos estão no setor de isolamento do hospital porque já estariam infectados. 

O médico chefe da unidade da Mulher do HC, Elias Melo, confirma a situação preocupante no hospital 
e diz que para controlar a infecção foi suspenso o atendimento às gestantes em trabalho de parto. "O 
HC trabalha com 500% da capacidade. A nossa sala de parto, por exemplo, tem capacidade para 
atender até quatro pacientes, mas ontem à noite estávamos com 21. Essa superlotação acaba 
resultando em mais infecção, já que o espaço é pequeno para o número de bebês. Hoje estamos 

vivendo surto de infecção no berçário", afirmou o médico. 

A reportagem constatou que, nesta quarta-feira (19), o setor de cuidados intermediários do HC 
abrigava 25 recém-nascidos, quando a capacidade é de 10. Já o centro obstétrico, que segundo os 
funcionários deveria estar fechado, abriga 11 bebês que aguardam vagas no setor de alojamento 
conjunto, onde já tem 18 internados, quando a capacidade é de 15. Além disso, a Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) da neonatologia está com nove recém-nascidos internados, mas a 

capacidade é de oito. 

Superlotação é problema comum em hospitais de PE 

Segundo Elias Melo, as gestantes que chegam ao HC estão sendo redirecionadas para outras unidades 
de saúde. "Infelizmente, o problema não está apenas no HC, a superlotação também acontece em 

outros hospitais. A omissão das prefeituras é muito grande", denuncia.  

Na última quinta-feira (13), o problema de superlotação também foi denunciado no Centro Integrado 
de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), no bairro da Encruzilhada, no Recife. A maternidade ligada à 
Universidade de Pernambuco (UPE), conhecida como referência em assistência ao parto, decidiu não 

receber mais gestantes encaminhados de outras unidades. 
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VÍRUS OROPOUCHE PODE EMERGIR E CAUSAR PROBLEMAS DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

Publicado por Malu Silveira em Aedes aegypti - 19/07/2017 às 13:22 

 

Depois da epidemia de zika, iniciada em 2015, e do surto de febre amarela, no começo deste ano, o 
Brasil corre o sério risco de ser afligido por outro vírus de ampla distribuição nas Américas do Sul e 
Central e no Caribe, que se adaptou ao meio urbano e tem chegado cada vez mais próximo das 
grandes cidades brasileiras. É o oropouche – um arbovírus (vírus transmitido por um mosquito, como o 
zika e o da febre amarela), que causa febre aguda e, eventualmente, meningite e inflamação do 

encéfalo e das meninges (meningocefalite). 

O alerta foi feito por Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), durante palestra sobre vírus emergentes na 69ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Com o tema “Inovação – 
Diversidade – Transformações”, o evento, que ocorre até o próximo sábado (22/07) no campus 
Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), reúne pesquisadores do Brasil e do 

exterior e gestores do sistema nacional de ciência e tecnologia. 

“O oropouche é um vírus que potencialmente pode emergir a qualquer momento e causar um sério 
problema de saúde pública no Brasil”, disse Figueiredo durante o evento. De acordo com o 
pesquisador, que coordena um Projeto Temático apoiado pela FAPESP, há mais de 500 mil casos 
relatados no país nas últimas décadas de febre do oropouche – como é conhecida a doença causada 

pelo vírus. 

Esse número, contudo, tende a subir, uma vez que o vírus, transmitido pelo mosquito Culicoides 
paraensis – conhecido popularmente como maruim ou borrachudo –, antes restrito aos pequenos 

vilarejos da Amazônia, tem se alastrado e chegado às grandes cidades do país, ponderou Figueiredo. 

“O oropouche é um vírus que tem um grande potencial de emergência, porque o Culicoides paraensis 
está distribuído por todo o continente americano. O vírus pode sair da região amazônica e do planalto 

central e chegar às regiões mais povoadas do Brasil”, apontou. 

Aumento de casos 

O número de casos de febre oropouche também tem se tornado mais frequente em áreas urbanas não 
só no Brasil, como no Peru e países do Caribe. No Brasil, o vírus já foi isolado em aves no Rio Grande 
do Sul, em um macaco sagui em Minas Gerais e foi detectada a presença de anticorpos neutralizantes 
(que se ligam ao vírus e sinalizam ao sistema imune que destrua aquele corpo estranho e o impeçam 

de completar a infecção com sucesso) em primatas em Goiânia. 

“Fizemos recentemente, em parceria com o professor Eurico Arruda [do Departamento de Biologia 
Celular da FMRP-USP) ] o diagnóstico de um paciente de Ilhéus, na Bahia, com febre oropouche. Isso 
mostra que o vírus tem circulado pelo país”, avaliou. Os pesquisadores da instituição já haviam 
diagnosticado, em 2002, 128 pessoas infectadas pelo vírus oropouche em Manaus (AM). Os pacientes 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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apresentavam os sintomas típicos da infecção, como febre aguda, dores articulares, de cabeça e atrás 

dos olhos. 

Três deles desenvolveram infecção no sistema nervoso central. “O vírus foi encontrado no líquor 
cefalorraquidiano desses pacientes”, disse Figueiredo. O que chamou a atenção dos pesquisadores é 
que um desses três pacientes tinha neurocisticercose – infecção do sistema nervoso central pela larva 

da tênia do porco (Taenia solium) – e outro tinha Aids. 

“Isso mostra que algumas doenças de base ou imunodepressão [deficiência do sistema imune 
observada durante doenças, como o câncer e a Aids] podem facilitar que o vírus chegue ao sistema 
nervoso central”, apontou o pesquisador. “É algo que quase ninguém pensa ao tratar de uma arbor 

virose e é preciso considerar essa possibilidade”, afirmou. 

Os 128 pacientes infectados com oropouche em Manaus tinham diagnóstico clínico de dengue, uma 
vez que os sintomas da doença são parecidos com os da febre oropouche. Por essa razão, os 
pesquisadores da FMRP-USP e de outras instituições, como a Fiocruz, começaram a chamar a atenção 

para o fato de que o vírus oropouche pode ser a causa de muitos casos suspeitos de dengue no Brasil. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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PE TEM 153 CIDADES COM RISCO ELEVADO PARA TRANSMISSÃO DE DENGUE, ZIKA E 

CHIKUNGUNYA 

Por G1 PE 

20/07/2017 11h28    

 

O 4º Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), que monitora a quantidade de imóveis 
com a presença de larvas do mosquito, mostra que 153 municípios pernambucanos estão em situação 
de risco elevado para transmissão de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Isso representa 

83% de todo o estado. Doze cidades ainda não informaram o resultado das inspeções. 

De acordo com os dados do 4º ciclo, coletados até sábado (15) pela Secretaria de Saúde, 85 cidades 
estão em risco de surto e 68 encontram-se em situação de alerta. Dezenove municípios têm dados 

satisfatórios. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (20). 

Na quarta-feira (12), o complemento do 3º levantamento feito pela Secretaria de Saúde apontou 
problemas em 163 localidades. O levantamento anterior, no entanto, só não contou com dados de 

duas cidades: Tracunhaém, na Mata Norte, e Venturosa, no Agreste. 

Doenças 

Em 2017, Pernambuco notificou 10.044 casos de dengue. Segundo o estado, houve uma redução de 

90.8% em relação ao ano passado. 

Foram registrados, ainda, 2.966 casos de chikungunya, o que representa redução de 94,9%. A 

Secretaria de Saúde notificou também 429 ocorrências de zika, o que significa uma diminuição de 96%. 

Mesmo com a queda das notificações de arboviroses, em relação a 2016, o governo ressalta a 
importância da vigilância. A técnica do Programa de Controle das Arboviroses da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) Daniela Bandeira justificou que houve um leve aumento dos registros, nos últimos 

levantamentos. 

Para ela, é preciso chamar a atenção dos gestores municipais e da população para que as ações de 

controle continuem sendo realizadas normalmente. 

Veja a lista de cidades que não informaram índice de infestação 

 Buíque 

 Camaragibe 

 Chã Grande 

 Côrtes 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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 Gravatá 

 Igarassu 

 Manari 

 Paulista 

 Pedra 

 São João 

 Venturosa 

 Vitória de Santo Antão 

Saiba como eliminar os focos 

 Mantenha bem tampados caixas d’água, jarras, cisternas, poços ou qualquer outro 

reservatório de água. 

 Mantenha as lixeiras tampadas e secas. Nunca jogue lixo em terrenos baldios. 

 Coloque no lixo todo objeto que possa acumular água. O lixo deve ser colocado em sacos 

plásticos bem fechados. 

 Lave os bebedouros de animais com uma bucha pelo menos uma vez por semana e troque a 

água todos os dias. 

 Cubra e guarde os pneus em locais secos, protegidos das chuvas. 

 Guarde as garrafas secas de cabeça para baixo e não deixe no quintal objetos que acumulem 

água. 

 Encha os pratinhos de plantas com areia. 

 Retire a água acumulada sobre a laje. 

 Mantenha as calhas d’água limpas. 
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TOCANTINS TEM MAIS DE 50 CASOS CONFIRMADOS DE MALÁRIA EM 2017 

Por G1 Tocantins 
20/07/2017 16h31 . Atualizado 20/07/2017 16h45 
 

O Tocantins tem 53 casos confirmados de malária em 2017. Os casos estão concentrados no extremo 
norte do estado, principalmente em Araguatins, que teve 49 confirmações da doença nos seis 
primeiros meses do ano. Outros quatro casos foram confirmados em Augustinópolis, na mesma região. 

Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (Sesau). 

A secretaria informou também que foram realizados 528 exames em casos suspeitos da doença até o 
dia 17 de julho. As cidades onde o monitoramento é mais intenso são Araguatins, Augustinópolis, 
Buriti do Tocantins, Esperantina e Palmeiras do Tocantins. 

Os dados indicam que 31 dos casos confirmados foram adquiridos pelos pacientes no próprio estado, 
os demais vieram de estados vizinhos. Em 2016 apenas três casos foram registrados na mesma região. 
Em todo o estado foram 22 casos de malária no ano. 

Em janeiro o G1 mostrou o aparecimento dos primeiros casos. Na época, a Secretaria de Saúde chegou 
a investigar se os casos eram importados de outros estados, mas descartou a possibilidade após uma 
investigação. Um bairro as margens do rio Araguaia, em Araguatins, foi indicado como o local de 
infecção. 

Sintomas 

As pessoas que contraem a malária sentem dores de cabeça, febre alta, dores nos músculos e 
calafrios. Segundo a Sesau, todos os casos suspeitos devem passar por exames de diagnóstico rápido 
disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde, que são o teste rápido ou o teste da gota espessa. 
O teste rápido pode ser realizado em qualquer unidade de saúde e o resultado sai em 15 minutos. Já o 
teste da gota espessa deve ser prescrito e o resultado sai em até 24 horas. Ambos os testes usam 
apenas poucas gotas de sangue retiradas do dedo do doente. 

Tratamento 

O governo informou que o tratamento é oferecido na rede pública de saúde, administrado de acordo 
com o quadro de cada paciente. A orientação é que as pessoas que apresentarem os sintomas, 

procurem uma unidade. 

Precauções 

Um dos cuidados é evitar locais que são habitats naturais do mosquito Anopheles darlingi, considerado 
vetor principal da doença, conhecido como mosquito-prego. Ele gosta de alimentar no anoitecer e no 
amanhecer, segundo o gerente do laboratório de entomologia, Rogério Rios. "Se a pessoa vai pescar 
ou acampar em áreas ribeirinhas ou em praias de rio, é importante usar repelentes entre 18 e 22 horas 

e entre 3 e 6 horas da manhã", recomendou. 
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ESTADO EM ALERTA PARA EVITAR CÓLERA 

Por: Alice de Souza - Diário de Pernambuco 
Publicado em: 22/07/2017 08:40  
 

Um alerta foi emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) para intensificar fortemente o 
monitoramento ambiental do vibrio cholerae, agente causador da cólera, no estado. A recomendação 
foi expedida no início da semana, depois que a vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 
(Vigiagua) foi comunicada da positividade para a pesquisa da bactéria em diferentes pontos de 
monitoramento, no último dia 26 de junho. O alerta tem validade de três meses. O órgão, entretanto, 
afirma que não há casos confirmados em humanos no estado e que, nos últimos três anos, também 

foram isoladas amostras positivas. 

Foram confirmados resultados positivos para a presença do vibrio cholerae O1 (com capacidade de 
causar cólera em humanos) em amostras coletadas durante a vigilância ambiental no primeiro 
semestre deste ano, analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-PE) e pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Os exemplares foram coletados em Tracunhaém (Açude do 
Fundão), Correntes (Rio Mundaú) e Aliança (Rio Siriji). Ainda positivaram amostras para um tipo da 
bactéria que não tem potencial epidêmico (não O1 e não O139) em Tracunhaém (Açude do Bar do 
Caranguejo), Limoeiro (Rio Capibaribe), Timbaúba (Rio Capibaribe Mirim) e Salgueiro (saída de esgoto 

de terminal de ônibus). 

Diante da situação, o alerta foi emitido não só para esses municípios, como também para todos os 
outros por onde passam os rios, totalizando 30 cidades. Entretanto, os cuidados devem se estender, 
afirma a gerente de Vigilância de Riscos Ambientais, Rosilene Hans, a todo o estado. “É preciso 
fortalecer as ações preventivas. O estado está ampliando o monitoramento ambiental, que passa a ser 
realizado semanalmente nessas localidades onde deu positivo e no entorno. Vamos acompanhar até 

um total de três meses de resultados negativos. ” 

Foi recomendada a não utilização da água dos rios e açudes citados para banho, pesca e outras 
atividades, o fortalecimento da vigilância da água de consumo humana, a fiscalização das 
transportadoras de água e a ampliação dos pontos de coleta de amostras. O alerta também inclui a 
intensificação do monitoramento das doenças diarreicas agudas, para identificação precoce de 

alterações no padrão epidemiológico, assim como a realização de busca ativa. 

A SES informou que “todas as medidas de vigilância já foram realizadas nas localidades do entorno dos 
rios/açudes” e que já foram verificados nos postos de saúde se houve eventuais mudanças no padrão 
dos casos de diarreia, o que não ocorreu. As análises laboratoriais de coletas de pacientes também não 
deram resultado positivo para a doença. O estado registrou quase 150 mil casos de doença diarreica 
aguda e mais de 100 mortes neste ano. “Os municípios com esse surto estão em outra região do 
estado. Onde deu positividade, os casos já reduziram. Mesmo assim, fizemos busca ativa e não foi 

identificado casos de cólera em humanos”, ressaltou Rosilene Hans. 

A população das localidades recebeu frascos de hipoclorito de sódio a 2,5%, composto utilizado para 
higienizar a água, e foi orientada como usar o material. Também se orienta o cuidado reforçado com a 

higiene das mãos e dos alimentos. A última pandemia de cólera foi no início dos anos 1990. 
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