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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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ALERTA PARA RISCO DE NOVA EPIDEMIA DE DENGUE, ZIKA E CHICUNGUNHA EM PE 
Publicado em 24/10/2017, às 07h49 

Em Pernambuco, a queda no número de pessoas que tem adoecido com sintomas de dengue, 
chicungunha e zika (em comparação com 2015 e 2016, anos de tríplice epidemia) dá a impressão de 
que as arboviroses foram riscadas do mapa. Mas é só uma falsa ideia, como ressalta a gerente do 
Programa de Vigilância das Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Claudenice Pontes, 
que convoca todos os municípios e a população para adotar medidas e ações capazes de eliminar 
possíveis focos do mosquito ao longo desta Semana Nacional de Mobilização para o Combate ao 
Aedes aegypti, que vai até a próxima sexta-feira.  

Às vésperas do verão, época que facilita a eclosão dos ovos do Aedes devido ao clima mais quente e 
úmido, a SES alerta que Pernambuco tem apresentado um alto risco para transmissão das doenças 
transmitidas pelo mosquito. Entre os 184 municípios do Estado, 156 (84,7%) estão em risco de surto 
e em alerta para a possibilidade de adoecimento da população. O percentual é do 5º Levantamento 
de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), que monitora a quantidade de imóveis com a presença de 
larvas. Isso aumenta a possibilidade do surgimento de mosquitos e, consequentemente, facilita a 
transmissão das enfermidades.  

“É preciso que a sociedade entenda que as doenças não foram extintas. Os vírus estão circulando, e 
os casos permanecem. Além disso, há pessoas suscetíveis (à infecção), principalmente ao 
adoecimento pelos sorotipos de dengue 1 e 2, os únicos que foram isolados este ano no Estado”, 
informa Claudenice. Ela explica que, como o maior volume de casos por esses dois sorotipo foi 
registrado em 1998 e 2002, atualmente há um percentual alto da população suscetível ao 
adoecimento, como quem nasceu após esses anos. “Isso não significa que os outros sorotipos de 
dengue (3 e 4) não estejam circulando; apenas podem não ter sido identicados por estarem com 
baixa incidência.” Vale destacar que o sorotipo 2 preocupa porque foi responsável pelas epidemias 
de dengue hemorrágica – uma das formas graves da doença que merecem cuidados especiais. 

 Os municípios, segundo Claudenice, devem estar engajados em atividades de mobilização social para 
repassar informações de prevenção à população. “O poder público precisa realizar suas ações, mas 
sem o apoio da sociedade não vamos continuar diminuindo os índices de infestação do mosquito e, 
consequentemente, os casos das arboviroses”, diz. Em relação à dengue, com base no recorte de 
casos prováveis das últimas oito semanas em Pernambuco, Claudenice salienta que quatro 
municípios do Agreste despontam com maior risco de transmissão da doença: Cumaru, Brejo da 
Madre de Deus, São Caetano e Surubim. 

 Capital 

Já o Recife, apesar de estar com um total de noticações de arboviroses abaixo do limite máximo 
esperado para o período, apresenta um risco médio para novas epidemias, de acordo com o 5º 
LIRAa. Este ano, na capital pernambucana, até o último dia 14, foram noticados 2.729 casos de 
dengue, chicungunha e zika. O balanço é da Secretaria Municipal de Saúde, que analisou os locais 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/noticia/2017/10/24/alerta-para-risco-de-nova-epidemia-de-dengue-zika-e-chicungunha-em-pe-312858.php
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com maior risco de adoecimento: Alto José Bonifácio, Mangabeira e Bairro do Recife.
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GRANDE BH REGISTRA SEGUNDA MORTE POR FEBRE MACULOSA EM QUATRO DIAS 
Do R7 25/10/2017 

A Prefeitura de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte confirmou, na tarde desta 
quarta-feira (25), a segunda morte causada por febre maculosa na cidade, em quatro dias. A 
vítima, Adriano Pereira dos Santos, era morador de Florestal, também na Grande BH, mas estava 
internado na cidade deste o último sábado (20). 

Santos, que estava internado no Hospital Santa Rita morreu nessa terça-feira (24). Segundo a 
Secretaria de Saúde de Contagem, ele era dono de uma criação de animais e tinha contato com 
bichos que são hospedeiros do carrapato estrela, que transmite febre maculosa. 

Nesta manhã, a Pasta havia divulgado os resultados de exames que confirmaram o primeiro óbito da 
doença na cidade. Aristeu de Souza Lima, de 42 anos, morreu no sábado. Segunda a família, ele 
apresentou os sintomas após fazer uma cavalgada na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte 
e foi hospitalizado no dia 16. Lima teve piora no quadro, foi transferido para o Hospital Municipal de 
Contagem, mas não resistiu. 

Em setembro do ano passado, um garoto de 10 anos também morreu com a doença após um 
passeio no Parque Ecológico da Pampulha junto com um grupo de escoteiros. Desde então, 
propostas de remoção das capivaras que vivem no local e são hospedeiras do carrapato estrela vêm 
sendo discutidas. 

Nesta manhã, a Prefeitura de BH informou que a remoção para castração dos animais começa na 
próxima sexta-feira (27). O contrato que "prevê a execução dos serviços de monitoramento, captura, 
cirurgia de esterilização, devolução do animal ao seu habitat natural (Lagoa da Pampulha) de maneira 
segura para os roedores e para a população, e acompanhamento pós-cirúrgico" foi assinado nesta 
quarta. De acordo com a PBH, o prazo para execução do serviço é de 12 meses, mas ele pode ser 
concluído antes. 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.r7.com/minas-gerais/grande-bh-registra-segunda-morte-por-febre-maculosa-em-quatro-dias-25102017
http://noticias.r7.com/minas-gerais
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PERÍODO DE CHUVAS JÁ COMEÇOU E A AMEAÇA DE DENGUE TAMBÉM 
27/10/2017 07h51 - Atualizado em 27/10/2017 07h51 

O período de chuvas já começou e o risco de proliferação do mosquito Aedes Aegypti, principal 
transmissor da dengue, também. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. 

O Brasil é o país responsável pelo maior número de casos de dengue no mundo. 2016 teve 1,5 milhão 
de casos e foi o segundo ano com maior número de registros de dengue na história, atrás apenas de 
2015, que teve 1,6 milhão de ocorrências. 

Mas além da limpeza e não deixar água acumulada é possível se vacinar contra a dengue. Segundo o 
Dr. Alberto Jorge Félix Costa CRM-MS 1266, médico e diretor técnico responsável da Imunitá Centro 
de Imunização, a clínica já possui doses das vacinas. "A Imunização contra a dengue é muito 
importante, pois reduz drasticamente os casos graves da doença e também o número de 
internações", explica. 

A dengue é uma doença séria e quase metade da população mundial vive atualmente em áreas 
endêmicas. A Dengvaxia – primeira vacina contra dengue 1,2,3 e 4 (recombinante e atenuada) 
atende: 

Homens e Mulheres com idade de 9 a 45 anos, mas não poderá ser administrada em gestantes e 
lactantes 

Protegerá contra os quatro sorotipos da dengue 

93% de redução de casos graves da doença 

81% de redução de hospitalizações 

66% de redução de casos de dengue 

Eficácia comprovada contra os 4 sorotipos 

Doses da vacina: Serão três doses com intervalo de seis meses entre elas. 

 

 

 

 

http://www.grandefm.com.br/noticias/saude/periodo-de-chuvas-ja-comecou-e-a-ameaca-de-dengue-tambem
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MORTES POR SARAMPO DIMINUEM NO MUNDO, MAS DOENÇA AINDA MATA 90 MIL 

PESSOAS POR ANO 
Publicado em 27/10/2017 

Em 2016, cerca de 90 mil pessoas morreram por sarampo — o que representa uma queda de 84% em 
relação às mais de 550 mil mortes registradas em 2000. As informações são de um novo relatório 
publicado na quinta-feira (26) pelas principais organizações globais de saúde. É a primeira vez que as 
mortes pela doença em todo o mundo caem para menos de 100 mil em um ano. 

“Salvar uma média de 1,3 milhão de vidas por ano, por meio da vacina contra o sarampo, é uma 
conquista incrível e faz com que um mundo livre da doença pareça possível e até provável em nossas 
vidas”, afirma Robert Linkins, da Iniciativa contra o Sarampo e a Rubéola (MR&I, sigla em inglês). A 
MR&I é uma iniciativa da qual fazem parte a Fundação das Nações Unidas, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Em 2016, cerca de 90 mil pessoas morreram por sarampo — o que representa uma queda de 84% em 
relação às mais de 550 mil mortes registradas em 2000. As informações são de um novo relatório 
publicado na quinta-feira (26) pelas principais organizações globais de saúde. É a primeira vez que as 
mortes pela doença em todo o mundo caem para menos de 100 mil em um ano. 

“Salvar uma média de 1,3 milhão de vidas por ano, por meio da vacina contra o sarampo, é uma 
conquista incrível e faz com que um mundo livre da doença pareça possível e até provável em nossas 
vidas”, afirma Robert Linkins, da Iniciativa contra o Sarampo e a Rubéola (MR&I, sigla em inglês) e 
chefe da Unidade de Controle Acelerado e Vigilância de Doenças dos Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. A MR&I é uma parceria formada em 2001 entre a 
Cruz Vermelha norte-americana, os CDC, a Fundação das Nações Unidas, o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Desde 2000, cerca de 5,5 bilhões de doses de vacinas contra o sarampo foram fornecidas às crianças 
por meio de serviços de imunização de rotina e campanhas de vacinação em massa. Estima-se que 
20,4 milhões de vidas tenham sido salvas. 

“Vimos uma queda substancial nas mortes por sarampo por mais de duas décadas, mas agora 
devemos nos esforçar para alcançar zero caso da doença”, diz Jean-Marie Okwo-Bele, diretor de 
Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos da OMS. “A eliminação do sarampo só será alcançada se 
as vacinas contra a doença chegarem a cada criança e em todos os lugares”. 

O mundo ainda está longe de atingir os objetivos regionais de eliminação do sarampo. A cobertura 
com a primeira das duas doses necessárias da vacina ficou estagnada em aproximadamente 85% 
desde 2009, muito abaixo da cobertura de 95% necessária para parar as infecções. A cobertura com a 
segunda dose, apesar dos recentes aumentos, foi de apenas 64% em 2016. 

https://nacoesunidas.org/mortes-por-sarampo-diminuem-no-mundo-mas-doenca-ainda-mata-90-mil-pessoas-por-ano/
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5534:mortes-por-sarampo-diminuem-substancialmente-em-todo-o-mundo-mas-doenca-ainda-mata-90-mil-pessoas-a-cada-ano&Itemid=820
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Muitas crianças — 20,8 milhões — ainda não tiveram sua primeira dose da vacina contra o sarampo. 
Mais da metade dessas crianças não vacinadas vivem em seis países: Nigéria (3,3 milhões), Índia (2,9 
milhões), Paquistão (2 milhões), Indonésia (1,2 milhão), Etiópia (900 mil) e República Democrática do 
Congo (700 mil). Considerando que o sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, grandes 
surtos continuam a ocorrer nesses e outros países da Europa e América do Norte, colocando as 
crianças em risco de complicações graves para a saúde, como pneumonia, diarreia, encefalite, 
cegueira e morte. 

As agências observaram que o progresso na eliminação do sarampo poderia ser revertido quando os 
recursos financiados pela pólio — apoiando os serviços de imunização de rotina, as campanhas de 
vacinação contra o sarampo e a rubéola, além da vigilância — diminuíssem e desaparecessem após a 
erradicação da poliomielite. Os países com maior número de mortes por sarampo dependem mais 
dos recursos financiados pela pólio e correm um maior risco de reverter o progresso após a 
erradicação da poliomielite ser alcançada. 

“Esta queda notável no número de mortes por sarampo é o ponto culminante dos anos de trabalho 
árduo dos profissionais de saúde, governos e agências de desenvolvimento para vacinar milhões de 
crianças nos países mais pobres do mundo”, argumenta Seth Berkley, presidente da Gavi, Vaccine 
Alliance, um dos maiores apoiadores mundiais dos programas de vacinação contra o sarampo. 

“No entanto, não podemos nos dar ao luxo de sermos complacentes. Muitas crianças ainda estão 
perdendo vacinas que salvam vidas. Para atingir essas crianças e nos estabelecer em um caminho 
realista para a eliminação do sarampo, precisamos melhorar drasticamente a imunização de rotina, 
apoiada por sistemas de saúde fortes”. 
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MAIS DOIS MACACOS MORTOS TÊM TESTE POSITIVO PARA FEBRE AMARELA NA CAPITAL 

PAULISTA 
Por G1 SP 28/10/2017 11h49 

 

Dois macacos encontrados mortos no Parque Anhanguera, na Zona Norte de São Paulo, nesta 
semana estavam com febre amarela, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. As amostras positivas 
foram analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz. 

Com a confirmação, sobe para três o número de primatas mortos por causa do vírus na capital 
paulista. O primeiro macaco confirmado com febre amarela morreu no Horto Florestal. Em todo o 
estado, 258 macacos morreram infectados pelo vírus desde o dia 9. 

A Prefeitura de São Paulo confirmou que 16 carcaças dos de macacos na cidade foram levadas para 
análise. 

Vacinação 

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (27) que vai ampliar a campanha de vacinação 
contra a febre amarela para todas as 91 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Zona Norte de São 
Paulo no prazo de até 60 dias. O Ministério da Saúde vai enviar mais um milhão de doses ao estado. 

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara, a ideia é vacinar ao menos 95% da 
população que vive na região. Ou seja, mais de 2 milhões de pessoas. Ele estima que a missão seja 
concluída em menos de dois meses. "Mas não depende só de nós. Depende da população também", 
ressaltou. 

A administração municipal divulgou ainda que já vacinou 150 mil pessoas desde a intensificação da 
campanha de imunização, na última sexta (20), quando exames comprovaram que um macaco 
morreu de febre amarela dentro do Horto Florestal. O secretário Pollara afirmou que a procura dos 
paulistanos aumentou nos últimos dias e já estão sendo ministradas 60 mil doses diariamente. 

O aumento da procura vai inclusive fazer com que a Secretaria Municipal da Saúde tome 
providências na tentativa de organizar a demanda. O plano é designar um funcionário para o 
trabalho de "orientador de filas" nas UBSs. "É importante orientar para a população saber se deve ou 
não tomar a vacina. Para já haver essa informação na fila de espera", disse José Mauro del Roio 
Correa, coordenador de Saúde da Zona Norte. 

Apesar das milhares de aplicações já feitas, o secretário Pollara disse não haver preocupação em 
relação ao estoque de vacinas. Segundo ele, o Estado de São Paulo já conta com uma reserva de mais 
de 3 milhões de doses e mantém frequente diálogo com o governo federal para caso seja necessário 
um reforço. 

"Nós temos até mais do que precisamos", disse Pollara, reforçando que o público-alvo no momento é 
a população que vive nas proximidades de áreas de mata da Zona Norte. "Se a população quiser ser 

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/mais-dois-macacos-mortos-tem-teste-positivo-para-febre-amarela-na-capital-paulista.ghtml
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vacinada como um todo, não poderemos fazer esse cinturão de proteção (... ) Não tem necessidade", 
completou. 

A Prefeitura destaca que a força-tarefa contra a febre amarela não se resume à campanha de 
vacinação. Também são feitos esforços para diminuir a população de mosquitos potenciais 
transmissores com inseticidas. "A grande atuação é na larva (...) A grande ação é a eliminação do 
criadouro", explica Rosana Correa, diretora da divisão de zoonoses da capital. 

Postos já com vacinação: 

A partir desta sexta (27), as 37 UBSs que já estão vacinando a população da Zona Norte abrem mais 
cedo, às 7h, e fecham mais tarde, às 19h. No sábado (28), elas vão funcionar das 8h às 17h. No 
domingo (29), das 8h às 14h. 

Endereços: 

UBS/AMA Jardim Peri - Av. Peri Rochetti, 914 - Jd. Peri 

UBS Horto Florestal - R. Luis Carlos Gentile de Laet, 603 - Horto Florestal 

UBS Dona Mariquinha Sciascia - R. Dr. José Vicente, 39 - Tremembé 

UBS Vila Dionísia - R. Chen Ferraz Falcão, 50, Vila Dionísia 

UBS Lauzane Pauklista - R. Valorbe, 80 

UBS Vila Aurora - R. Jean Buff, 126 

UBS Conjunto Ipesp - Av. Profª. Virgilia Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, 555 

UBS Wamberto Dias Costa - R. Paulo César, 60 

UBS Jardim Rosinha - R. Dalva de Oliveira, 82 - Morro Doce 

UBS Morada do Sol - R. Assis Brasil, 31, esquina com Pça. Luiz Vaz de Camões - Sol Nascente 

UBS Morro Doce - R. Alberto Calix, 55 - Jd. Canaã 

AMA/UBS Parque Anhanguera - Rua Pierre Renoir, 100 - Via Anhanguera Km 24,5 - Jd. Britânia 

UBS/PSF Alpes do Jaraguá - Alameda das Limeiras, 46. 

AMA/UBS Integrada City Jaraguá - Estrada de Taipas, 1648. 

AMA/UBS Integrada Elísio Teixeira Leite - R. João Amado Coutinho, 400 

UBS/PSF Jardim Panamericano - R. Barra da Forquilha, 38 F 

UBS/PSF Jardim Rincão - R. Arroio da Palma, 67. 

UBS/PSF União das Vilas de Taipas - Av. Elísio Teixeira Leite, 7.703 

UBS Recanto dos Humildes - Av. Pavão, 36A. 
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UBS Vila Caiuba - R. Presidente Vargas, s/n 

UBS Ilza Weltman Huztler - Rua Cel. Walfrido Carvalho s/nº 

UBS Vila Espanhola - Av. João Santos Abreu,650 

UBS Vila Dionísia II - Rua 07 de Setembro,73 

UBS Jardim Guarani – Rua Santana do Araçuai, 160 

UBS Jardim Vista Alegre – Rua Ibiraiaras, 21 

UBS Silmarya R.M. Souza – Rua Euvaldo Augusto Freire, 20 

UBS Jardim Paulistano – Rua encruzilhada do Sul, 220 

UBS Anhanguera I – Rua Marcela Alves de Cassia, 175 

UBS/AMA Jardim Ipanema – Rua Pedro Ravara, 11A 

UBS Jardim Apuanã - R Hum, 19 

UBS Jardim Fontalis - R. Antonio Picarollo, 41 

UBS/ESF Jardim das Pedras - R. Clóvis Salgado, 220 

UBS Jardim Flor de Maio - Av. Nova Paulista, 561 

UBS Jardim Joamar - R. Adalto Bezerra Delgado, 230 

UBS Dr. Osvaldo Marçal - R. Antonio Joaquim de Oliveira, 220 

UBS Vila Nova Galvão - R. Alpheu Luiz Gasparinni, 116 

AMA/UBS Integrada de Perus - Praça Vigário João Gonçalves de Lima, 239 

 


