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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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SUS INCLUI TESTE RÁPIDO PARA DENGUE E CHIKUNGUNYA 
13 AGO 2017 04h00 

O Sistema Único de Saúde incluiu em sua lista de procedimentos os aguardados testes 
rápidos para a detecção de dengue e chikungunya. Com o teste, não será necessário utilizar a 
estrutura laboratorial o que diminui os custos com a detecção. Ainda, a comprovação de a infecção 
sair entre 20 e 30 minutos. A inclusão foi oficializada no Diário Oficial na quinta-feira (10). Para fazer 
o teste no SUS, é necessário apresentar sintomas relacionados às condições e ter o cartão do Sistema 
Único de Saúde, feito em qualquer unidade de saúde com a carteira de identidade.  Desde 2016, a 
Agência Nacional de Saúde, a ANS, determinou que os planos estão obrigados a cob rir os 
exames, embora alguns pacientes tenham relatado problemas com a cobertura.  

Os testes rápidos são importantes tanto para a detecção e tratamento precoce, quanto para 
a vigilância epidemiológica e os dados do governo, já que, com ele, será possível ter maior acuidade 
sobre a circulação dos vírus no País. De acordo com o Ministério da Saúde, o investimento foi de R$ 
76 milhões. Ao todo, foram adquiridos 2 milhões de testes rápidos de dengue e 1 milhão de testes de 
chikungunya. Os gestores locais deverão solicitar os produtos à pasta, que repassa de acordo com o 
número de casos notificados. 

Por solicitação das regiões, o governo federal distribuiu 15.300 testes rápidos de dengue e 
32.480 para chikungunya nos estados do Ceará, Amazonas, Roraima, Piauí, Bahia, Minas Gerais e 
Goiás. Ainda estão disponíveis para distribuição 1,9 milhão unidades para a dengue e 967,5 mil para 
chikungunya. Vale destacar que as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) são as responsáveis pelo 
recebimento dos testes, armazenamento e distribuição para os municípios. O SUS já oferece testes 
rápidos para outras condições, como HIV e hepatite, que também podem ser detectadas em 
minutos. 
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EXAMES CONFIRMAM QUE BOTULISMO É CAUSA DA MORTE DE MIL ANIMAIS 
 13/08/2017 08h45  

 

Em Mato Grosso do Sul, exames confirmam o botulismo como a causa da morte de mais de mil 

bois. O caso aconteceu num confinamento e as imagens chocaram pelo grande número de animais 

mortos. A fazenda Mônica Cristina tentou manter o ritmo normal de trabalho, mas entre uma vistoria e 

outra, funcionários ainda encontravam animais caídos nos piquetes. Um novilho não conseguiu se levantar 

e minuto depois já estava deitado, agonizando. 

 Nos últimos dias, as mortes foram pontuais, bem diferentes do que aconteceu na semana 

passada. O confinamento tinha 1,7 mil animais, com idades entre dois e três anos. Eles estavam na fase 

final de engorda e seriam encaminhados para o abate em, no máximo, dois meses. Tudo aconteceu muito 

rápido. Em apenas quatro dias, 1,1 mil animais morreram! Nas imagens cedidas pelo dono do 

confinamento, muitos bovinos aparecem sem coordenação motora, eles se deitam e, com dificuldade para 

respirar, acabam morrendo. 

Uma grande operação foi necessária para enterrar os animais, com caminhões, tratores e 

retroescavadeiras, tudo para cumprir as exigências sanitárias. Moacir Muller, veterinário responsável pela 

nutrição dos animais, diz que a fazenda produz a própria ração, uma mistura com silagem de capim, farelo 

e casca de soja, caroço de algodão, ureia, minerais e silagem de milho reidratada. Ele acredita que o 

problema que causou as mortes estava no milho. Logo depois das mortes, a fazenda deixou de usar o 

produto de uma das bolsas. O material foi encaminhado para análise.  

A Iagro confirmou, por meio de exames em camundongos, que os bovinos morreram intoxicados 

por causa da toxina do botulismo encontrada na ração. O botulismo é uma doença rara, mas grave. 

Dependendo da concentração, a toxina pode matar um rebanho inteiro. O veterinário Pedro Paulo Pires, 

da Embrapa Gado de Corte de Campo Grande, explica que o armazenamento de milho úmido em 

ambientes fechados pode se tornar uma armadilha para o criador. 

Existe vacina contra o botulismo. Ela não é obrigatória, mas é indicada para bovinos confinados. A 

fazenda informa que os animais foram vacinados em junho e que exames devem apontar porque ela não 

foi eficaz. A fazenda mandou dois animais doentes para a Universidade Federal, em Campo Grande. Lá, os 

pesquisadores vão examinar os bois para tentar propor um protocolo, uma nova maneira de agir, em 

situações como essa. 
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GOVERNO AMPLIA PÚBLICO-ALVO DE VACINAS DE HPV PARA ADULTOS ATÉ 26 ANOS 
Atualizado em 18/08/17 às 15H52 

Municípios que tenham vacina de HPV em estoque com prazo de validade até setembro 
poderão, a partir desta sexta-feira (18), aplicá-la em homens e mulheres com até 26 anos. Terminado 
o estoque que está prestes a vencer, as vacinas deverão voltar a ser administradas  apenas para o 

público-alvo, de 9 a 15 anos.  

As orientações são do Ministério da Saúde e foram aprovadas na última quinta-feira (17), em 
Brasília, durante a reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), composta por representantes 
do governo federal, estados e municípios. A medida é de caráter temporário e tem, segundo a pasta, 
o objetivo de evitar um possível desperdício de doses que permaneçam nos estoques dos municípios. 

 

Para a faixa etária de 15 a 26 anos, a orientação do Ministério da Saúde é o esquema vacinal 
com três doses, com intervalo de dois e seis meses. As pessoas que tomarem a primeira dose neste 
período, excepcionalmente, terão as duas doses subsequentes garantidas no Sistema Único de Saúde 
(SUS). O Ministério da Saúde repassa mensalmente as vacinas aos estados, conforme solicitação 
local. Os estados, por sua vez, são responsáveis por distribuir as doses aos municípios para garantir a 

vacinação da população. 

O ministério diz que, mesmo com as campanhas de divulgação na mídia sobre a importância 
da vacina HPV e a disponibilização de vários materiais educativos, as coberturas vacinais continuam 
abaixo da meta preconizada de 80%. Na faixa etária de 9 a 15 anos, de 2014 até junho deste ano, 
foram imunizadas, com a primeira dose, 10,7 milhões de meninas, o que corresponde a 74,7% do 
total de brasileiras nesta faixa etária. Receberam o esquema vacinal completo, de duas doses, 
recomendado pelo Ministério da Saúde, 7,1 milhões de meninas, o que corresponde a 47% do 
público-alvo. Já em relação aos meninos, de janeiro a junho deste ano, 853.920 mil adolescentes de 
12 a 13 anos se vacinaram com a primeira dose da vacina de HPV, o que corresponde a 23,6% dos 
3,61 milhões de meninos nessa faixa etária que devem se imunizar.  
 
  A vacina de HPV foi incluída no Calendário Nacional de Imunização, do Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde, em 2014. A vacinação é voltada para meninos com idades entre 
11 a 13 anos e meninas de 9 a 14 anos. Ela deve ser mantida com duas doses, sendo aplicada com 
intervalo de seis meses entre elas. Segundo o ministério, a vacina HPV Quadrivalente é segura, eficaz 
e é a principal forma de prevenção contra o aparecimento do câncer do colo de útero, a quarta maior 
causa de morte entre as mulheres no Brasil. Nos homens protege contra os cânceres de pênis, 
orofaringe e ânus. Além disso, previne mais de 98% das verrugas genitais, doença estigmati zante e 
de difícil tratamento. Homens e mulheres de 9 a 26 anos, vivendo com HIV/Aids, transplantados de 
órgãos sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos de 9 a 26 anos também fazem parte do 
público-alvo da vacina. Os serviços que atendem essa população devem ofertar a vacina HPV na 

rotina de trabalho. 
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https://twitter.com/NavajoCountyAZ/status/896032861970513921/photo/1
https://twitter.com/NavajoCountyAZ/status/896032861970513921/photo/1
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SERRA LEOA PEDE AJUDA URGENTE DEPOIS DE INUNDAÇÕES MORTAIS 
15/08/2017 14h55 

O presidente de Serra Leoa pediu nesta terça-feira (15/8) uma ajuda urgente para a capital, 
Freetown, onde mais de 300 pessoas morreram por inundações e deslizamentos de terra causados 
pelas chuvas, enquanto os socorristas continuam procurando por corpos. A Cruz Vermelha informou 
que luta para resgatar as famílias soterradas pela lama que invadiu as casas, e cadáveres foram 
retirados com escavadeiras na comunidade da colina de Regent, nesta terça, se gundo um jornalista 

da AFP no local. 

Ao falar com a imprensa em Regent, uma das áreas mais atingidas pela inundação, o 
presidente Ernest Bai Koroma não conseguiu conter as lágrimas ao afirmar que a devastação os 
"angustia". "Comunidades inteiras foram arrasadas", disse Koroma no local do desastre, onde as 
fortes chuvas causaram uma correnteza de lama e os deslizamentos cobriram casas de até três e 
quatro andares, muitas delas construídas ilegalmente. "Precisamos de ajuda urgente", acrescentou o 

presidente. 

O governo prometeu ajudar 3.000 pessoas atingidas que ficaram sem lar, abrindo um centro 
de emergência em Regent e quatro centros de registro, enquanto a Cruz Vermelha informou que 600 
pessoas continuavam desaparecidas, embora o ministro do Interior tenha falado em milhares. Israel 
e Grã-Bretanha informaram que enviarão ajuda o mais rápido possível à cidade atingida, que tem 

cerca de um milhão de habitantes. 

O porta-voz da Cruz Vermelha, Patrick Massquoi, disse à AFP na segunda-feira que o balanço de 
mortos era de 312, mas outro funcionário da Cruz Vermelha Abu Bakarr Tarrawallie fixou o balanço 
em 245 em um e-mail enviado à AFP nesta terça-feira, enquanto meios de comunicação locais e 
funcionários dão diversos balanços. "Estamos lutando contra o tempo, as inundações e o risco de 
doenças para ajudar as comunidades afetadas a sobreviver e enfrentar as suas perdas", declarou 
Tarrawillie. No hospital militar da cidade, o encarregado de Saúde, Wilberforce Mohammed Rogers, 
disse que está atendendo várias crianças que apresentam muitas feridas, entre elas um bebê de seis 

meses. Muitos perderam os pais, acrescentou Rogers. 

Um jornalista da AFP viu pessoas atingidas dormindo em escolas, centros comunitários e ao 
ar livre, e outras foram para casas de familiares. As inundações são um perigo recorrente em Serra 
Leoa, onde as chuvas torrenciais ocorrem muitas vezes sobre as casas precárias. Em Freetown chove 
seis meses ao ano. Em setembro de 2015 as inundações causaram 10 mortes na capital, onde cerca 
de 9.000 pessoas perderam os seus lares. O ministro da Saúde alertou para os riscos à saúde 
relacionada às inundações, como a possibilidade de uma epidemia de cólera.  Junto com Guiné e 
Libéria, Serra Leoa faz parte dos países da África ocidental que foram mais atingidos pela epidemia 

de ebola, que matou mais de 11.300 pessoas entre 2013 e 2016. 
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