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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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HEPATITE C É RESPONSÁVEL POR 76% DOS ÓBITOS POR HEPATITES VIRAIS NO BRASIL, DIZ 

MINISTÉRIO 
07/09/2017 

 
Segundo Boletim Epidemiológico, estima-se que 1,5 milhões de brasileiros possuem a doença 

e não sabem 03/09/2017 às 06:00 Mayrlla Motta São Paulo (SP)  
Uma doença silenciosa, na qual se estima que 1,5 milhões de brasileiros são portadores e não 

sabem. A Hepatite C é responsável por 76% dos 1,4 milhões de óbitos por hepatites virais no Brasil, 
segundo Boletim Epidemiológico do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde. Por isso, a 
companhia biofarmacêutica AbbVie lançou uma campanha, na última semana, para incentivar o 
diagnóstico da doença.  

Em parceria com as Sociedades Brasileiras de Hepatologia e Infectologia (SBH e SBI, 
respectivamente) e Associação Médica Brasileira (AMB), a iniciativa visa incluir o exame Anti-HCV nos 
check-ups médicos. Pessoas com mais de 40 anos são o público alvo da campanha, principalmente 
quem fez transfusão de sangue no século passado.  

De acordo com o Presidente da SBI, Sérgio Cimerman as hepatites virais são classificadas por 
genótipos de um a seis, sendo o tipo um mais comum no Brasil. “O vírus da hepatite é transmitido via 
sangue contaminado com sangue limpo, sexo sem preservativo, contato com objetos contaminados, 
transfusão de sangue, compartilhamento de objetos perfuro cortantes e de mãe para filho. Ela é uma 
doença silenciosa, não poupa idade, sexo e raça”, pontuou Cimerman.  

Nos últimos dois anos o AM registrou 704 casos de hepatite C. De janeiro a maio de 2017 já 
foram registrados 130. O diagnóstico da doença é realizado através de teste rápido, disponível nas 
UBS, Fundação de Medicina Tropical e a Fundação Alfredo da Matta. O Presidente da Sociedade 
Brasileira de Hepatologia, Edmundo Pessoa Lopes, ressalta que o vírus é uma doença urbana de 
grandes capitais. “Quanto às pessoas que tem o vírus e não sabem, acredita-se que parte desses 
grupos estejam no Norte, sobretudo na Amazônia Oriental, por causa de práticas indígenas de 
tatuagens e afins, o que gera uma fonte de contaminação”, disse Lopes, acrescentando que quanto 
mais colorida for a tatuagem, maior o risco de ter HCV. 

Segundo Edmundo, a progressão da hepatite no fígado começa de forma aguda, depois 
evolui para crônica, fibrose, cirrose e termina em câncer. O novo Protocolo Clínico de Tratamento 
para a hepatite C do SUS inclui os medicamentos da AbbVie (ombitasvir, veruprevir/ritonavir e 
dasabuvir), para pacientes com hepatite C crônica, genótipo 1, com chances de cura em até 95%. 
Pacientes com grau de fibrose e cirrose recebem o tratamento via sofosbuvir, daclatasvir ou 
simeprevir, com cura de cerca de 90%. 

 

 
 
 

http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/hepatite-c-voce-pode-ter-e-nem-sabe
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CAMPANHA NACIONAL DE ESTIMULO À VACINAÇÃO COMEÇA NESTA SEGUNDA 
11/09/2017 09h10 

 
Crianças e adolescentes de até 15 anos são estimulados a atualizar carteirinha de vacinação em 
qualquer posto de saúde até o dia 22 de setembro. 

Campanha Nacional de Multivacinação tem início nesta segunda-feira (11) e vai até o dia 22 de 
setembro em todo o Brasil. Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, a iniciativa tem por objetivo o 
estímulo à atualização da carteirinha de vacinas. 

Crianças e adolescentes menores de 15 anos podem comparecer a qualquer posto de saúde para 
receber as vacinas oferecidas no calendário de imunizações. 

Como na vacinação de rotina, basta levar a carteirinha e documento para verificação de quais 
imunizantes serão necessários. Confira, abaixo, quais vacinas serão oferecidas: 
 
Vacinas disponíveis para crianças menores de 7 anos: 
BCG, Hepatite B, VIP, VOPb, rotavírus humano, pneumocócica 10 valente, Meningocócica C conjugada, febre 
amarela, tríplice viral, tetra viral ou tríplice viral + varicela (atenuada), DTP, Hepatite A, e varicela. 
 
Vacinas disponíveis para crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos: 
Hepatite B, febre amarela, tríplice viral, dT, dTpa, Meningocócica C conjugada, HPV e varicela. 
Saiba mais sobre os imunizantes disponíveis: 
BCG - A imunização contra a tuberculose é oferecida ao nascer, mas ela também está disponível a crianças de 
até cinco anos que não tomaram a vacina. 
Hepatite B - O imunizante é administrado no nascimento. Crianças não vacinadas, no entanto, podem tomar a 
vacina até um mês de idade. 
HPV: A vacina contra o papiloma vírus humano é administrada nas meninas de nove anos e nas adolescentes de 
10 a 14 anos. 
Já nos meninos, o imunizante é administrado em adolescentes de 11 a 14 anos. São administradas duas doses, 
com intervalo de seis meses entre elas. 
Penta - A vacina une a tetravalente (contra a difteria, tétano, coqueluche e meningite) com a imunização contra 
a hepatite B. É oferecida a crianças entre 2 meses e 7 anos em três doses (com intervalo de dois meses entre 
cada uma). 
VIP - A Vacina Inativada da Poliomielite (VIP) é oferecida a crianças entre 2 meses e cinco anos. Cada criança 
toma três doses da vacina (com intervalo de dois meses entre cada dose). 
VOPb - A Vacina Oral da Poliomielite Bivalente é oferecida a crianças entre 2 meses e cinco anos de idade. Cada 
criança toma três doses da vacina (com intervalo de dois meses entre cada dose). 
Rotavírus humano - Podem receber a vacina crianças com idade a partir de um mês e 15 dias. Cada criança 
recebe duas doses (com intervalo de dois meses entre cada uma). 
Pneumocócica 10 valente - A vacina pneumocócica conjugada 10-valente (VPC10) previne cerca de 70% das 
doenças graves (pneumonia, meningite, otite) em crianças, causadas por dez sorotipos de pneumococos, 
segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações. 
Crianças a partir dos dois meses de idade devem receber duas doses desta vacina com intervalo de 60 dias entre 
elas e uma dose de reforço, preferencialmente aos 12 meses de idade. 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/campanha-nacional-de-estimulo-a-vacinacao-comeca-nesta-segunda.ghtml
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Meningocócica C conjugada - A vacina protege contra doenças causadas pelo meningococo C (como a 
meningite). Crianças a partir dos três meses de idade devem receber duas doses desta vacina com intervalo de 
60 dias entre elas e uma dose de reforço, preferencialmente aos 12 meses de idade. 
Febre amarela - A vacina é oferecida a crianças a partir de nove meses de idade, residentes ou viajantes nas 
áreas com recomendação de vacinação. 
Tríplice viral - A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é oferecida a crianças a partir dos 12 meses de 
idade. Já a segunda dose, é administrada aos 15 meses de idade. 
Tetra viral ou tríplice viral + varicela (atenuada): As crianças devem receber uma dose da vacina tetra viral entre 
15 meses e quatro anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias), desde que já tenham recebido a 1ª dose da 
vacina tríplice viral. 
DTP - A vacina tríplice bacteriana previne difteria, tétano e coqueluche e é administrada em duas doses: a 
primeira, aos 15 meses; e a segunda, aos 4 anos. 
Hepatite A - Crianças de 15 meses a 23 meses de idade devem receber uma dose dessa vacina. 
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A PIOR EPIDEMIA DE CÓLERA DA HISTÓRIA ESTÁ ACONTECENDO AGORA 
6 set 2017, 09h30 

 
O número de pessoas infectadas pela doença aumenta em 5 mil por dia no Iêmen 

Desde 2015, milícias xiitas houthis e forças governamentais disputam o poder no Iêmen. 
Além das mais de 13 mil vítimas, a guerra civil também destruiu a infraestrutura de água, lixo e 
esgoto do país. Esse foi o estopim para que, desde abril deste ano, a cólera tenha tomado conta do 
Iêmen. Mais de 590 mil pessoas já foram diagnosticadas com a doença e 2 mil morreram. A OMS 
considera o surto de cólera no Iêmen como o pior patamar já registrado. 

Apesar de organizações humanitárias estarem alertas sobre o tamanho da epidemia, outro 
motivo de preocupação é a velocidade de contágio: a cólera se alastrou por quase todas as províncias 
do país devastado pela guerra e em poucos meses infecta uma média de 5 mil pessoas por dia. 

“Este surto mortal de cólera é a consequência direta de dois anos de conflito pesado. Os 
sistemas de saúde, água e saneamento em colapso impediram 14,5 milhões de pessoas de ter acesso 
a água limpa e saneamento, aumentando a capacidade de disseminação da doença”, afirmou o 
diretor executivo do Unicef, Anthony Lake, e a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Margaret Chan, em comunicado oficial. 

O país que já era o mais pobre da região antes do conflito armado, agora, além das condições 
sanitárias, também enfrenta uma crise de fome. E a desnutrição contribuiu para o alastramento da 
cólera. As instituições estimam que as crianças correspondam a um quarto das vítimas e que o 
número de mortos ainda aumente. 

Para piorar, os combates atingiram grande parte dos hospitais e cerca de 30 mil funcionários 
de saúde pública estão sem receber salário há 10 meses, deixando 15 milhões de pessoas sem acesso 
à serviços básicos de saúde. “Unicef, OMS e nossos parceiros estão correndo para parar a aceleração 
desse surto mortal. Pedimos a todas as autoridades dentro do país que paguem os salários e, acima 
de tudo, que ponham fim a este conflito devastador”, afirmou a OMS em comunicado. 
“Os sintomas do amor são os mesmos do cólera” 
“Nas duas primeiras semanas do cólera o cemitério transbordou, e não ficou um único lugar nas 
igrejas, apesar de haverem passado ao ossuário comum os restos carcomidos de numeroso próceres 
sem nome. O ar da catedral ficou rarefeito com os vapores das criptas mal lacradas, e suas portas só 
vieram a se abrir três anos depois”. 

O parágrafo acima não é uma descrição do Iêmen, trata-se de um trecho do livroO Amor nos 
Tempos do Cólera. No romance, Gabriel García Márquez narra um triângulo amoroso que tem como 
marco histórico os surtos de cólera na Europa e no caribe colombiano. Na narrativa, Gabo descreve 
como a população negra e pobre foi a que mais padeceu com a enfermidade. Apesar do livro ser 
ficção, os motivos dos personagens ambientados na Cartagena do século XIX contraírem a doença 
são os mesmos que do Iêmen de 2017: condições sanitárias precárias. 

A cólera é uma infecção no intestino delgado que pode ser transmitida pela água, alimentos 
e talheres contaminados com fezes humanas que tenham a bactéria vibrio colérico (Vibrio cholerae). 
Essa bactéria faz com que as células intestinais produzam muito líquido e é isso que desencadeia os 
principais sintomas:diarreia, cólica, vômito e enjoo. Em casos mais graves, os pacientes podem 
apresentar sede, olhos turvos, perda da voz, desidratação e câimbras. Em pouco tempo, a perda de 
líquidos e sais minerais pode causar quedas bruscas de pressão, insuficiência renal e levar à morte. 

https://saude.abril.com.br/medicina/a-pior-epidemia-de-colera-da-historia-esta-acontecendo-agora/
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-08-30.pdf?ua=1
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/cholera-yemen-mark/en/
https://www.unicef.org/brazil/pt/
http://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/
https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/a-incrivel-conexao-cerebro-intestino/
https://saude.abril.com.br/medicina/7-problemas-que-atrapalham-a-saida-do-coco/
https://saude.abril.com.br/bem-estar/medicamento-trata-a-diarreia-em-30-minutos/
https://saude.abril.com.br/alimentacao/reduzir-o-consumo-de-sal-pode-frear-a-insuficiencia-renal-cronica/
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Se não for tratada, o risco de morte por cólera é de 50%. Até existem vacinas contra a enfermidade, 
mas é necessário tomar duas doses em períodos espaçados e ela têm eficácia de 70%, o que faz com 
que não sejam comumente aplicadas. 

Na ficção, o autor colombiano compara o amor à cólera. Gabo até têm um pouco razão, pois 
os humanos são os únicos animais que podem ser contaminados pelas duas “dores”. Mas, na 
realidade, é mais fácil prevenir a cólera que os sofrimentos causados pela paixão. Lavar as mãos, 
tomar água filtrada, não levar a mão à boca e comer apenas alimentos cozidos ou fervidos são o 
bastante para evitar a doença. 

No entanto, em locais pobres, destruídos por catástrofes naturais (o Haiti, por exemplo, lida 
com um surto de cólera acelerado pela passagem do furacão Matthew no ano passado. E ainda sofre 
com a doença desde o terremoto de 2010) ou devastados por conflitos armados, como é o caso do 
Iêmen, onde essas simples precauções sanitárias são um luxo. 
 
Mundo em cólera 
A cólera sempre esteve associada à Índia e o primeiro registro remete ao ano de 1503, descrito no 
livro Lendas da Índia, de Gaspar Corrêa, em que aparece como uma doença que “provocava vômitos, 
sede de água, estômago ressecado, cãibras musculares, olhos turvos”. 

A primeira pandemia aconteceu entre 1817 e 1823, indo do Vale do Rio Ganges ao norte da 
África e outras regiões da Ásia. Após invadir a Pérsia, os russos levaram a doença para a Europa que, 
consequentemente, difundiram a doença para vários países da América.  

O médico sanitarista inglês John Snow (não o mesmo Jon Snow de Game of Thrones) foi o 
responsável por manter a Inglaterra “livre” da doença na metade do século XIX ao perceber que a 
cólera era causada pelo consumo de água contaminada com fezes humanas. 

A região Nordeste do Brasil registrou mais de 150 mil casos na década de 1990. 
Em 1974, Portugal teve um surto com mais de 1 600 casos. 
Em 2015, a organização Médicos Sem Fronteiras tratou 35 500 pessoas com a doença. 
A OMS estima que exista de 1,4 a 4,3 milhões de casos de cólera no mundo e que de 28 mil a 

142 mil pessoas morram devido à doença todos os anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saude.abril.com.br/bem-estar/dicas-para-prevenir-as-caibras/
http://www.msf.org.br/
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ONU ALERTA PARA SURTO DE CÓLERA NA NIGÉRIA 
08.09.17 - 16h05 

 
A Organização das Nações Unidas (ONU) emitiu um alerta nesta sexta-feira (8) informando 

que um surto de cólera na Nigéria já matou 23 pessoas e que há mais de 500 casos suspeitos no 
país.    

A doença está atingindo as pessoas que atualmente vivem em acampamentos após fugirem 
da violência do grupo extremista Boko Haram e que moram no leste do país. A maior parte dos casos 
foram registrados no campo de refugiados de Muna Garage, onde vivem cerca de 20 mil pessoas, na 
periferia da cidade de Maiduguri.    

Ao todo, de acordo com dados da ONU, são 1,4 milhão de deslocados internos na Nigéria.    
Segundo a representante do Unicef no país, Pernille Ironside, “é difícil resistir à cólera para as 
crianças mais pequenas, mas torna-se uma crise de sobrevivência quando a sua resistência está 
enfraquecida pela má nutrição, pela malária e por outras doenças transmitidas pela água”. (ANSA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://istoe.com.br/onu-alerta-para-surto-de-colera-na-nigeria/
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MINISTÉRIO DA SAÚDE DECLARA FIM DO SURTO DE FEBRE AMARELA NO PAÍS 
06/09/2017 14h38 

 
 
O Ministério da Saúde anunciou hoje (6) o fim do surto de febre amarela no país. Desde 

junho, quando foi confirmado o último caso no Espírito Santo, o Brasil não tem registros da doença. 
Segundo a pasta, a prevalência da doença é nos meses de calor, entre dezembro e abril, e, com o fim 
dessa sazonalidade, a expectativa é que o número de casos diminua. 

De acordo com o último boletim epidemiológico, desde o início do surto, em 1º de dezembro 
do ano passado, até 1º de agosto deste ano, foram confirmados 777 casos e 261 óbitos por febre 
amarela. Outros 2.270 casos foram descartados e 213 permanecem em investigação. Além disso, 304 
casos foram considerados inconclusivos. 

A Região Sudeste concentrou a maioria dos casos, com 764 confirmações, seguida da Região 
Norte (10) e Centro-Oeste (3). As regiões Sul e Nordeste não tiveram confirmações. 
Vacinação 

Mesmo com a interrupção da transmissão da febre amarela, o Ministério da Saúde ressalta a 
importância de manter as ações de prevenção e de ampliar a cobertura da imunização contra a febre 
amarela para prevenir novos casos da doença no próximo verão. O Brasil adota o esquema de apenas 
uma dose da vacina durante toda a vida, de acordo com recomendações da Organização Mundial da 
Saúde. 

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação é a medida mais importante para prevenção e 
controle da doença, com eficácia de 95% a 99%. A vacinação para febre amarela é ofertada no 
esquema de vacinas de rotina em 20 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além dessas áreas com 
recomendação, neste momento, também está sendo vacinada a população do Espírito Santo. 

O Ministério da Saúde enviou aos estados 36,7 milhões de doses da vacina ao longo deste 
ano, tanto para rotina quanto para reforço nos estados afetados pelo surto. 

Somente para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Bahia foram 
distribuídas 27,8 milhões de doses extras. A vacinação foi intensificada em 1.121 municípios desses 
cinco estados. Atualmente, a cobertura vacinal nessas localidades está em 60,3%. Apenas 205 
cidades estão com a cobertura vacinal ideal, igual ou superior a 95%. 

Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a situação está sob controle, mas é preciso 
aumentar a cobertura vacinal nas áreas de recomendação. “É preciso que as equipes façam a busca 
ativa, especialmente das pessoas que estão na zona rural, que são as mais suscetíveis a pegar febre 
amarela. E também façam o esforço, se o município é grande, tem que fazer campanha de vacinação 
na mídia, se o município é menor, fazer um esforça de ir de casa em casa para poder alcançar a 
cobertura”, explicou. 
Surtos da doença 

Nos cinco estados onde a vacinação foi reforçada, houve o registro de epizootias, ou seja, 
morte e adoecimento de macacos. Durante o período do surto, foram notificadas ao Ministério da 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/ministerio-da-saude-declara-fim-do-surto-de-febre-amarela-no-pais
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Saúde, 5.364 epizootias, das quais 1.412 foram confirmadas para febre amarela. Elas são 
consideradas importantes indícios para detectar precocemente a circulação do vírus em determinada 
região e direcionar as ações no sentido de eliminar o mosquito Aedes aegypti, reduzindo o risco de 
urbanização da doença. 

Segundo o ministro, a febre amarela se comporta em surtos que são cíclicos, a cada seis ou 
sete anos. O último surto registrado no país foi em 2009. A expectativa, então, é que no próximo 
verão não haja surto. O governo está inaugurando uma nova fábrica para a produção de vacinas que, 
a partir do início de 2018, produzirá 10 milhões de doses de vacina para febre amarela por mês. 
“Poderemos tomar a decisão de cobrir novas áreas porque teremos a capacidade de entregar as 
vacinas”, destacou. 

O Ministério da Saúde também decidiu incluir a vacina para febre amarela no Calendário 
Nacional de Vacinação a partir de 2018, em todo o país, para crianças de noves meses. Entretanto, 
ainda não está definida a estratégia que será adotada, se em rotina ou em campanhas de 
multivacinação. O país também está preparado para fazer o fracionamento da vacina, caso haja um 
grande surto em áreas de alta densidade populacional. 
Sintomas 

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus, que pode levar 
o indivíduo infectado à morte em cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente. Os sinais e 
sintomas mais comuns da doença são: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, 
náuseas e vômitos que duram, em média, três dias. Nas formas mais graves da doença, podem 
ocorrer icterícia, insuficiências hepática e renal, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. 

O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados e não há 
transmissão direta de uma pessoa infectada para outra pessoa. 
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FEBRE OROPOUCHE PODE SER NOVA ZIKA NO BRASIL 
3 set, 2017 

Após as epidemias de dengue, zika, chikungunya e febre amarela, o Brasil agora enfrenta 
uma nova ameaça: a febre Oropouche. 

 
Nos últimos anos, casos de febre Oropouche aumentaram em áreas urbanas e não há vacina 

contra a doença. O nome do vírus é uma alusão ao rio em Trinidad e Tobago, onde ele foi pela 
primeira vez isolado em 1955. Ele circula em macacos e bichos-preguiça na floresta Amazônica. O 
vírus causou surtos ocasionais em áreas tropicais no Brasil, Peru, Panamá e em algumas ilhas 
caribenhas. Entretanto, nos últimos anos, os casos de Oropouche se tornaram mais frequentes nas 
áreas urbanas, incluindo alguns lugares do Nordeste, onde o surto de zika explodiu. 

Oropouche causa febre alta, dores de cabeça e dor nas articulações, além de náusea e mal-
estar. Apesar de normalmente a infecção não ser fatal, ela pode causar meningite, que afeta um 
tecido que protege o cérebro. Para piorar, não há vacina contra a Oropouche. 

O vírus é tipicamente transmitido por um pequeno mosquito, chamado Culicoides paraensis. 
Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, já 
alertou que a Oropouche pode se tornar um problema sério no Brasil. 

 
 

http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/febre-oropouche-pode-ser-nova-zika-no-brasil/

