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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 emergência em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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 SÁBADO, 05 DE ABRIL DE 2014 

 

IMPRESAS DEVEM ADOTAR MEDIDAS PARA EVITAR INTOXICAÇÃO ALIMENTAR DE 

FUNCIONÁRIOS 

 

Os sinais e sintomas variam de acordo com o agente causador da intoxicação. Os 

contaminantes mais comuns são as bactérias, principalmente salmonela, além de vírus e toxinas. 

Segundo o médico Renato Igino dos Santos, a contaminação pode ocorrer de várias formas. A 

falta de higiene das pessoas que preparam os alimentos é a principal causa. "Quem manipula 

alimentos deve ser sadio, sem infecções cutâneas, feridas e sem sintomas ou infecções respiratórias, 

gastrintestinais e oculares. Esta pessoa também deve manter cuidados de higiene rigorosos como 

http://www.segs.com.br/so-saude-segs/153786-impresas-devem-adotar-medidas-para-evitar-intoxicacao-alimentar-de-funcionarios.html
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lavar bem as mãos sempre que for manusear alimentos, prender os cabelos com touca dentro da 

unidade de alimentação e não falar, rir ou tossir sobre os alimentos", orienta Igino. 

Outra causa comum de intoxicação alimentar é o recebimento de alimentos já contaminados. 

Para que isso seja evitado, é importante ter fornecedores de confiança e realizar inspeções 

periódicas nesses estabelecimentos. Além disso, todos os alimentos devem ser inspecionados no 

recebimento. É preciso verificar o prazo de validade, as condições da embalagem, a temperatura dos 

alimentos e as condições do veículo e do entregador. Também é necessário tomar cuidado com a 

temperatura de armazenamento. Os alimentos refrigerados devem permanecer a uma temperatura 

de até 5°C e os congelados até 0°C. 

Temperaturas inferiores a -18°C evitam qualquer tipo de proliferação microbiana. Para 

conservar alimentos quentes, deve-se manter uma temperatura de até 60°C durante até três horas 

ou 65°C por seis horas. 

Legislação 

Quando a intoxicação alimentar ocorre no restaurante da empresa ou é resultado da refeição 

mal servida aos funcionários é considerada como acidente do trabalho e, consequentemente, a 

empresa deverá emitir a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). O médico do Trabalho ou 

qualquer outro médico especialista e demais profissionais da saúde que prestam serviços aos 

trabalhadores, também estão obrigados a notificar os casos que identificam como sendo de 

intoxicação alimentar na empresa, sob pena de descumprir o que estabelece a legislação. 

Diagnóstico 

"Os micróbios atuais são os mesmos dos nosso antepassados e quando temos uma 

intoxicação alimentar,  denominada de gastroenterocolite aguda, os sintomas são os mesmos 

independentemente do micro-organismo causador, como náuseas, cólicas, vômitos, diarreia , febre, 

dor abdominal. A desidratação é muito comum e pode seguir de queda da pressão arterial. Há 

também casos de botulismo, que além dos sintomas acima também pode ocorrer alterações 

neurológicas, dificuldade para engolir, alterações visuais como visão dupla e dificuldade de focar 

objetos", alerta o médico. 

Prevenção 

Algumas medidas de prevenção são: edificação, instalação, equipamentos, móveis e 

utensílios adequados; higienização das instalações, dos equipamentos, móveis e utensílios; controle 

de vetores e pragas; abastecimento de água potável atestada periodicamente; manejo dos resíduos; 
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controle diário da saúde dos manipuladores de alimentos, impedindo que trabalhadores com 

processo infeccioso (pele, vias aéreas, boca, olhos, aparelho digestivo) manipulem alimentos; exame 

médico periódico, exame clínico e testes complementares, de acordo com a avaliação clínica. 
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04/04/2014 - 10H04/ ATUALIZADO 10H0404 / POR LUCIANA GALASTRI  

 

DENGUE ENDÊMICA SE PROPAGOU DE 9 PARA 100 PAÍSES EM 50 ANOS 

 

A prefeitura de São Paulo anunciou que, nos três primeiros meses de 2014, os casos de 

dengue subiram 15,4% na cidade se comparados com o mesmo período no ano passado. O número 

de casos na capital paulista está batendo recordes, especialmente na Zona Oeste.  Ao mesmo tempo, 

a Organização Mundial de Saúde divulgou que, nos últimos 50 anos, a dengue se propagou de nove 

para 100 países e sua incidência mundial aumentou 30 vezes, convertendo-se na doença vetorial de 

mais rápida propagação. 

Atualmente, quase metade da população mundial vive em países onde a dengue é endêmica, 

e mais de 390 milhões de pessoas no mundo padecem da doença a cada ano, quando, há meio 

século, só foram registrados 15 mil casos em nove países do sudeste asiático. 

 

Perante esta realidade, a OMS e a Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) quiseram 

soar o alarme sobre uma doença que consideram "silenciada", apesar de seu grande impacto."A 

doença não tem a atenção dos doadores, nem das autoridades políticas, e está se expandindo 

rapidamente, quando poderia ser prevenida", alertou em entrevista coletiva o subsecretário-geral da 

FICV, Walter Cotte. 

"A taxa de mortalidade da dengue é de 2,5%. É baixa se for comparada com o ebola, que 

pode chegar a 90%. Mas as consequências para a economia das famílias são catastróficas", declarou 

Amanda McClelland, do departamento de Saúde de Emergências da FICV. 

Segundo os cálculos da FICV, o impacto econômico da dengue na América se eleva a US$ 2,1 

bilhões anualmente, e no sudeste da Ásia a US$ 2,36 bilhões. 

A dengue O vírus da dengue tem quatro sorotipos e a pessoa que contraiu e adoeceu com 

um, fica imunizada para este, mas não para os outros três. Além disso, ficou comprovado que a 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2014/04/dengue-endemica-se-propagou-de-9-para-100-paises-em-50-anos.html
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segunda vez que se contrai a doença, esta é muito mais severa que a primeira, e assim 

sucessivamente. "O risco de morte se multiplica consideravelmente", advertiu McClelland. 

Um dos principais problemas é que não há um controle epidemiológico efetivo, motivo pelo 

qual se estima que 400 milhões de pessoas se infectam anualmente. Mas não se sabe se há mais 

casos, uma vez que, quando os sintomas são menos severos, a dengue pode ser confundida com uma 

gripe. 

São necessários três dias para diagnosticar corretamente o vírus e, uma vez confirmado, não 

tem cura nem tratamento específico. A vacina para preveni-lo ainda está sendo desenvolvida. 

As causas desta rápida expansão são várias: a mudança climática contribuiu para que o 

mosquito transmissor (o Aedes aegypti - foto), que originalmente se reproduzia em áreas tropicais, 

viva agora em regiões menos quentes, onde antes não existia. Em 2010, por exemplo, foram 

registrados casos de dengue em lugares como França e Croácia. O aumento das viagens e do 

comércio internacional também facilitou que o mosquito se movimentasse com grande rapidez. 

As larvas e os mosquitos adultos se desenvolvem em águas paradas, tanto em grandes 

reservas como em tanques ou rios, assim como em pequenos vasos ou jarras, razão pela qual que se 

reproduzem por igual em zonas rurais e em áreas urbanas. "As larvas podem sobreviver meses antes 

de se transformar em mosquitos", explicou Raman Velayudhan, coordenador de doenças vetoriais no 

departamento de Doenças Negligenciadas da OMS. 

Atualmente estão sendo realizados dois projetos de controle do vetor: um que deixa os 

machos estéreis, com o objetivo de longo prazo que a espécie entre em extinção, e outro, que 

pretende paralisar a transmissão do vírus no interior do mosquito. "Os dois programas estão ainda 

em testes. Mas, além disso, a grande questão é, caso controlemos o vetor, também controlaremos a 

doença?", ressaltou Velayudhan. 
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Publicado: 01/04/2014 17:53Última modificação: 01/04/2014 17:53 

 

BRASIL E PAÍSES BAIXOS REFORÇAM COLABORAÇÃO EM CIÊNCIA AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE 
 

A ministra de Infraestrutura e Meio Ambiente dos Países Baixos, Wilma Mansveld, e o 

secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), Carlos Nobre, assinaram nesta terça-feira (1º) uma carta de intenções 

para estabelecer novas parcerias entre as pastas em temas ambientais. 

 

“O Brasil é um País enorme, com muitas diferenças regionais e climáticas, onde existe grande 

preocupação com problemas de desastres ambientais”, disse o titular do MCTI, Clelio Campolina. 

“Portanto, esse ministério está totalmente empenhando em montar todas as bases de pesquisa e 

ação prática para não só melhorar as prevenções, como para tentar contornar ou minorar impactos. 

A Europa tem toda uma tradição, uma experiência acumulada, mas esse intercâmbio será de 

relevância para as duas dimensões, os dois lados, já que somos regiões diferentes do ponto de vista 

ambiental e climático.” 

 

Segundo Wilma, os Países Baixos têm interesse em colaborar cada vez mais com os 

integrantes dos Brics – bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. “Acreditamos 

que vocês tenham potencial para avançar em várias áreas”, afirmou. “Nós temos prazer em 

compartilhar nosso conhecimento e perceber a competência das suas organizações.” 

Intercâmbio 

Pela carta de intenções, os ministérios se comprometem a conduzir pesquisas inovadoras em 

ciência ambiental e sustentabilidade, ao se apoiarem mutuamente no aperfeiçoamento de técnicas e 

troca de informações e experiências em meteorologia, climatologia, hidrologia, oceanografia e 

desastres naturais, além do sensoriamento remoto da atmosfera, dos oceanos e da superfície 

terrestre, entre outros fenômenos geofísicos. 

http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2014/04/brasil-e-paises-baixos-reforcam-colaboracao-em-ciencia-ambiental
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O documento prevê a participação de entidades brasileiras e neerlandesas, 

independentemente de vínculo com as pastas. Inicialmente, a parceria deve envolver o Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI); o Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Inpe/MCTI), por meio dos centros de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC) e de Ciência do Sistema Terrestre (CCST); os institutos nacionais de Águas (INA/MCTI) e de 

Pesquisas Oceanográficas e Hidroviárias (Inpoh) e o Real Instituto Meteorológico dos Países-Baixos 

(KNMI, na sigla em holandês). 

 

A ministra Wilma Mansveld ressaltou que mudanças climáticas e prevenção a desastres 

naturais fazem parte do cotidiano do povo neerlandês. “Esses são assuntos que nós discutimos 

constantemente e, mesmo quando estamos de férias, nos perguntamos como está o tempo”, 

contou. “Esse costume se deve também ao valor, em termos econômicos, para áreas como a 

navegação.” 

Histórico 

 

Carlos Nobre recordou avanços recentes da cooperação bilateral, firmada em 1969. “Nos 

últimos dez anos, iniciamos parcerias em bioenergia, bioeconomia, mudanças climáticas, 

nanotecnologia e gerenciamento de água e solo”, resumiu. O último encontro institucional ocorreu 

em outubro, quando a ministra de Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento dos 

Países Baixos, Lilianne Ploumen, discutiu o intercâmbio de conhecimento entre os dois lados com o 

então secretário executivo do MCTI, Luiz Antonio Elias. 

 

Na ocasião, a diretora do Cemaden, Regina Alvalá, assinou um memorando de entendimento 

com o diretor para Adaptação Climática e Gerenciamento de Riscos do instituto Deltares, Cees van 

de Guchte, no qual as instituições se comprometeram a desenvolver projetos de cooperação 

científica e tecnológica para antecipar a ocorrência de desastres naturais em áreas de risco. 

 

Em seu pronunciamento, no início da reunião desta terça, o ministro Campolina lembrou que 

os Países Baixos já receberam 1.094 bolsistas do programa Ciências sem Fronteiras – 812 de 
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graduação, 49 de doutorado no exterior, 147 de doutorado sanduíche e 86 de pós-doutorado. 

Atualmente, segundo o portal ‘Bolsistas pelo Mundo’, 543 estudantes brasileiros estão na Holanda. 

 

Fonte: 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
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04/04/2014 19h21 - Atualizado em 04/04/2014 19h21 
 

CRIANÇA TEM SUSPEITA DE TER CONTRAÍDO FEBRE MACULOSA EM CAMPINAS 

 

Um menino de quatro anos está sob suspeita de ter contraído febre maculosa na Escola 

Municipal de Educação Infantil (Emei) Verde e Amarelo, no Jardim São Domingos, em Campinas (SP). 

O colégio fica próximo a um lago onde vivem várias capivaras. Caso a doença seja confirmada, será o 

primeiro caso na cidade em 2014. 

A criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vinhedo no domingo 

(30) com suspeita da doença. Lá, os médicos recolheram amostras de sangue do menino e enviaram 

para o Instituto Adolfo Lutz. Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, para que a febre maculosa 

seja confirmada, um novo exame deve ser feito uma semana após o primeiro. 

Ainda no hospital, o menino já começou a receber tratamento preventivo. Ele não apresenta 

risco de morte e passa pela fase de recuperação. Segundo a Secretaria de Educação de Campinas, o 

menino será liberado do resguardo na quarta-feira (9). 

Segundo a Prefeitura, o Departamento de Parques e Jardins já realizou a poda do mato no 

entorno da escola e na segunda-feira (7) realizará a limpeza ao redor do lago. De acordo com o 

órgão, a Secretaria do Verde e a Vigilância em Saúde também irão até o local para realizar os 

procedimentos necessários em relação às capivaras. 

Infestação 

De acordo com Maria da Graça Carvalho, representante da Secretaria de Educação, a região 

do São Domingos tem apresentado uma infestação de carrapatos nos últimos meses. Uma professora 

da Escola Municipal do Ensino Fundamental (Emef) Odila Maia Rocha Dutra, no mesmo bairro, 

contraiu a doença no segundo semestre do ano passado. 

A representante afirma que existem acordos entre a pasta municipal e as secretarias de 

Saúde e Serviços Públicos para a realização de obras no local com o objetivo de diminuir a incidência 

de carrapatos. A previsão é que no prazo de três meses seja construído um muro de concreto no 

entorno da escola e o local seja pavimentado, já que a escola possui alambrados e grama no entorno, 

o que facilita a deslocação dos aracnídeos. 

Casos 

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2014/04/crianca-tem-suspeita-de-ter-contraido-febre-maculosa-em-campinas.html
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De acordo com a Prefeitura, nenhum caso de febre maculosa foi confirmado em Campinas 

neste ano. Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde, em 2012 foram registradas seis pessoas com 

febre maculosa e três mortes decorrentes da doença no município. 

A Secretaria de Educação aconselha às mães das crianças que estudam no bairro, que façam 

uma vistoria no corpo dos estudantes assim que eles voltam da escola, seguidos de banho e trocas 

de roupas, já que o período para contaminação começa a partir de 6 horas depois que o carrapato 

pica. 
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05 de abril de 20174 às 12:25 

NÃO VACINAR OS FILHOS, UMA MODA QUE PÕE TODOS EM PERIGO 

 

Cabe aos pais ou encarregados de educação decidir o que é melhor para os seus filhos e 

educandos. Cabe à comunidade, através do Estado, defender o superior interesse da criança. Os pais 

decidem como educam os seus filhos mas os seus filhos não são propriedade sua, com a qual podem 

fazer tudo o que entendam. Onde está a fronteira em que o Estado deve intervir é sempre uma 

questão muito complicada. Outra coisa é quando as escolhas que um pai faz não afetam apenas o 

seu filho, mas os filhos dos outros e, com eles, toda a comunidade. Aí, o Estado tem mesmo 

obrigação de intervir. Com cuidado, mas seguindo a máxima de que a liberdade de cada um acaba 

onde começa a dos restantes. 

É exatamente esta a questão que se põe com uma moda que faz furor por toda a Europa e 

EUA e que só agora começa a chegar a Portugal: a de não vacinar os filhos. Incluindo nesta opção as 

vacinas gratuitas do Plano Nacional de Vacinação. Sendo que muitos dos que fazem esta opção a 

fazem por convicções políticas ou filosóficas. A moda corresponde a uma certa tendência das 

sociedades que atingiram um razoável grau de conforto e segurança para ignorarem riscos que lhes 

parecem pertencer ao passado. É ver o estudo "O Valor das Vacinas e da Vacinação" , divulgado há 

um ano, que revelava que um quinto dos portugueses desvalorizava a vacinação, por considerar que 

combatem "doenças que já estão a desaparecer" (11% destes acreditam que as vacinas têm mais 

riscos do que vantagens). 

Enquanto, por esse mundo miserável milhões de humanos lutam desesperadamente por não 

morrer de doenças banais, muitos europeus e norte-americanos surfam numa onda "New Age", feita 

de mitos e de teorias pseudocientíficas, onde a convicção vale o mesmo que a ciência. Mas não vale. 

E foi graças à ciência e à generalização das vacinas que ganhámos esta sensação de segurança que, 

curiosamente, tem ajudado a crescer o estranho movimento antivacinas. Na realidade, este 

movimento não é exclusivo ocidental. Em 2003, no norte da Nigéria, uns imãs mais radicais 

decidiram que a vacina contra a polio fazia parte duma conspiração norte-americana para espalhar a 

SIDA e esterilizar as mulheres islâmicas. A vacina foi proibida e um surto de poliomielite espalhou-se 

pela Nigéria e países vizinhos. 

Dirão que se tratam de fanáticos ignorantes, sempre prontos a embarcar em teorias da 

conspiração. Na realidade, as teorias não são assim tão diferentes das que se espalham pela Europa. 

A mais comum é a que garante que há uma relação direta entre a vacina tríplice e o autismo. A 

acusação, que nasce de um estudo de 1998, do cirurgião Andrew Wakefield, foi várias vezes 

desacreditada por estudos científicos sérios , tendo até sido considerado uma fraude . Mas se a 
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ciência não convence os imãs da Nigéria também não tem grande efeito nestes movimentos, que 

explicam todas as provas irrefutáveis contra esta teoria com uma enorme conspiração que junta 

cientistas, médicos e autoridades públicas de saúde. Muitas destas pessoas até são movidas pela 

justa e compreensível desconfiança em relação à indústria farmacêutica. Mas confundem, com 

consequências bem perigosas, causas políticas com teorias científicas. Em sentido inverso, estes 

movimentos assemelham-se aos negacionistas das alterações climáticas. A ideologia determina a 

ciência para negar a realidade. 

Seja como for, o alarmismo de Wakefield e o ativismo destes movimentos deixou sequelas. 

Levou a que, por exemplo, muitos britânicos decidissem não vacinar os seus filhos. Resultado? O 

Reino Unido assistiu a um grande surto de sarampo, entre 2008 e 2009. Nos EUA, onde várias 

estrelas mediáticas dão a cara pela causa da ignorância, um em cada dez pais adia a vacinação dos 

filhos ou pura e simplesmente recusa-se a vaciná-los . Em Espanha, só se tinham registado dois casos 

de sarampo, em 2004. Em 2010 já eram 1300. Por todo o mundo rico, doenças que estavam 

erradicadas nas últimas décadas começaram subitamente a regressar e a matar. A moda está a 

atingir tais proporções que o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças lançou um 

alerta, em 2011 . 

É discutível se um pai pode decidir não dar ao seu filho os instrumentos fundamentais para 

defender a sua saúde. O que não é discutível é se ele pode tirar aos nossos filhos e a nós próprios 

esses instrumentos. E é disso que se trata. As vacinas são uma proteção coletiva, não individual. Elas 

garantem uma imunidade de grupo (ou "efeito de rebanho"). Quanto mais pessoas não forem 

vacinadas, maiores riscos de contração da doença existirão para todos, mesmo para aqueles que são 

vacinados. Se uma parte substancial da população deixar de se vacinar é toda a comunidade que 

perde a sua atual imunidade. Quando um pai decide que o seu filho não se vacina está a abrir uma 

brecha e pôr-nos a todos em perigo. 

Por causa deste risco cada vez mais real, o Tribunal Constitucional da Croácia confirmou, esta 

semana, a obrigatoriedade legal de vacinas contra nove doenças infecto-contagiosas . Compreende-

se. Desde que, em 1999, a vacinação passou a ser universal neste País, a difteria, a tosse convulsa e o 

sarampo desapareceram, a tuberculose diminuiu em 93%, o tétano em 97% e a hepatite B em 65%. 

Há coisas que não se querem perder. 

Continuo a achar que quando retiramos a cada cidadão o direito de fazer o que entende com 

o seu corpo estamos a mexer no que de mais sagrado há na sua liberdade. Mesmo sendo o corpo dos 

filhos, tenho muita dificuldade em defender uma vacinação compulsiva. Mas acredito que há passos 

que podem ser dados. Deixar de exigir apenas o boletim de vacinas na escola pública e passar a 

condicionar a matrícula à vacinação definida como prioritária. Ou, tendo em conta que o ensino 

obrigatório não pode ser limitado, fazer depender outros benefícios públicos à existência desta 

vacinação. Não tenho uma solução clara. Sei que todos temos o direito a viver à parte da sociedade e 

das suas regras. Mas também sei que se as nossas convicções põem em perigo todos os outros é 



15 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

legitimo que a comunidade, respeitando os direitos humanos, tente reduzir o risco que 

representamos. 
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Publicação: 03/04/2014 10:35  

CORPO DE BOMBEIROS ORIENTA POPULAÇÃO DE JOANA BEZERRA 

 

A comunidade de Joana Bezerra, que já foi palco de diversos incêndios, recebe neste sábado 

a visita do Corpo de Bombeiros. A ação, que faz parte da Ocupação Social de Impacto do Governo 

Presente, vai orientar a população sobre como proceder em situações de risco como vazamento de 

gás. 

A atividade será realizada na Escola Municipal José da Costa Porto, na Avenida Cabo 

Eutrópio. Os bombeiros também vão falar de engasgo, risco de explosão pelo mau uso da panela de 

pressão, disposição de produtos químicos e de panelas com alimentos quentes ao alcance de 

crianças e acidentes com idosos. 

Haverá também orientação e encaminhamentos para casamento, pensão alimentícia, 

investigação de paternidade, direitos do consumidor, da mulher, do idoso, da criança e do 

adolescente.A população ainda terá a oportunidade de tirar carteiras de Identidade e de Trabalho, 

segunda via das certidões de Nascimento, Casamento e Divórcio; cadastrar-se no sistema Mais 

Emprego; realizar testes de glicemia e aferir a pressão arterial, receber orientação sobre saúde bucal 

e tomar a vacina tríplice viral.  

As pessoas interessadas poderão fazer a inscrição no Programa CNH Popular, para a emissão 

da primeira Carteira de Habilitação, renovação do documento, adição ou mudança de categoria,  

desde que comprove os requisitos mínimos com toda documentação, que consta no site do DETRAN 

(www.detran.gov.pe.br). Quem levar a última conta de energia elétrica paga e sem débitos poderá 

receber lâmpadas fluorescentes, caso realize algum serviço na Agência Móvel da Celpe ou na 

OcupaçãoSocial. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2014/04/03/internas_cienciaesaude,497463/corpo-de-bombeiros-orienta-populacao-de-joana-bezerra.shtml
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04-04-2014 20:42 

ÉBOLA CHEGA AO QUARTO PAÍS 

 

O Mali identificou os primeiros três casos suspeitos de ébola e pode ser o quarto país 

africano a ser atingido pelo surto da doença depois da Guiné-Conacri, Libéria e Serra Leoa. Os 

doentes estão neste momento de quarentena no Mali e as amostras seguiram para análise nos 

Estados Unidos.Pelo menos 93 pessoas morreram da doença. O país mais atingido é a Guiné-Conacri, 

onde já faleceram 86 pessoas, e a Libéria sete. 

A organização Médicos Sem Fronteiras já avisou que o ébola pode alastrar até uma epidemia 

sem precedentes.  

A febre hemorrágica do ébola tem 90% de mortalidade e já fez mais de 1500 mortos desde 

1976. 

http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=26&did=144359
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Publicado em 04/04/2014 07h57 - Atualizado em 04/04/2014 08h00 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, NO RIO DE JANEIRO INVESTIGA SUSPEITA DE  CÓLERA EM 

PORTOVELHO 

 

Com o agravamento da enchente em Porto Velho as autoridades de saúde estão em alerta 

para o surgimento de doenças transmitidas pela contaminação das águas. Há muito lixo e animais 

mortos, diz a Defesa Civil. 

A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, está analisando uma bactéria, que pode 

transmitir a cólera, encontrada numa comunidade ribeirinha do Distrito de Jaci-Paraná, a 100 

quilômetros da capital de Rondônia. Os poços artesianos do local foram lacrados, disse a prefeitura. 

Conforme dados das secretarias municipal e estadual de Saúde de Rondônia, de janeiro a 

março foram registrados 6.500 casos de diarreia no Estado, sendo 1.509 no município de Porto 

Velho. 

Na capital, que está sob decreto de calamidade pública, na última semana foram notificados 

128 casos da doença. Não há registros de óbitos no Estado. 

O estudo da Fiocruz pode determinar que tipo de diarreia atinge a população. Equipes da 

fundação, da Força Nacional de Saúde e da Marinha estão em Rondônia apoiando o Plano de 

Contingência para evitar a proliferação de doenças transmitidas por veiculação hídrica (por meio da 

água). 

Segundo a médica epidemiologista Arlete Baldez, coordenadora da Agência Estadual de 

Vigilância Sanitária (Agevisa), a Fiocruz analisa se a bactéria encontrada é dos tipos que provoca a 

cólera. “Existem várias bactérias que causam diarreia aguda, mas a cólera é por conta dos vibrios 01 

e 0139. Estamos aguardando a análise e torcendo para não ser (positivo)”, afirmou. 

A cólera é uma diarreia aguda causada por uma bactéria denominada vibrião colérico (Vibrio 

cholerae), que pode matar. É transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes 

ou vômitos de doentes. Os sintomas são vômitos, cólicas, diminuição da frequência cardíaca, choque 

e insuficiência renal. 

http://www.rondonoticias.com.br/ler.php?id=130044
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De acordo com dados do Ministério da Saúde, desde 2001 não há registros de morte por 

infecção de cólera no Brasil. O ápice do número de infectados pela doença aconteceu em 1994 

quando foram registrados 51.324 casos. Em 1993, quase 700 pessoas morreram em virtude da 

doença. 

Lixo e animais mortos nas águas do rio Madeira 

Na capital de Rondônia, 23.400 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas pela 

enchente_6.500 vivem abrigos públicos. 

Conforme os especialistas na hidrologia da bacia amazônica, a população irá conviver com 

alagações nos próximos 55 dias. O nível do rio Madeira permanece alto com 19,60 metros, quase 10 

m acima do normal. 

Por causa da inundação do rio Madeira, segundo informações da Secretaria Municipal de 

Saúde de Porto Velho, as águas de poços artesianos de comunidades ribeirinhas foram contaminadas 

por lixo. 

No rio e lagos há presença de animais mortos pela cheia, entre eles, bois, jacarés e antas. Na 

capital, 11 unidades de saúde foram alagadas. Dos cerca de 70 bairros da cidade, 12 bairros estão 

debaixo d’água. Porto Velho tem cerca de 485 mil habitantes. 

Além da diarreia, há registros de leptospirose, doença transmitida pelo contato com a urina 

de rato. No Estado são 49 casos registrados de leptospirose, sendo 17 em Porto Velho, segundo a 

Agevisa e o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (DVEA). 

As populações ribeirinhas sofrem também com ataques de animais peçonhentos, como 

cobras, escorpiões e aranhas. De janeiro a março foram 43 registros, sendo que 26 de picadas de 

cobras. 

A Prefeitura de Porto Velho contabilizar prejuízos na ordem de R$ 1 bilhão. “Essas são apenas 

algumas das consequências provocadas pela enchente deste ano do rio Madeira, o maior desastre 

natural da história de Porto Velho”, disse o prefeito Mauro Nazif (PSB), ao anunciar, no dia 28 de 

março, o Plano de Contingência. 

No Amazonas autoridades tomam medidas de prevenção 

A descoberta da bactéria que pode transmitir a cólera deixou as autoridades da Saúde em 

alerta no Amazonas. O rio Madeira inundou também o município de Humaitá (a 591 quilômetros de 

Manaus), que faz divisa com Porto Velho. A cidade amazonense está em calamidade pública e tem 

16.650 pessoas foram afetadas pela cheia, segundo a Defesa Civil. 

Wilson Alecrim, secretário de Estado da Saúde no Amazonas, afirma que, desde que 

começaram as alagações, foram tomadas medidas de prevenção no município contra doença 

diarreica aguda (dda). Uma delas foi a distribuição do hipoclorito de sódio, um composto químico 
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que desinfeta a água, à população. “Estamos esperando a análise da Fiocruz, mas pelo que eu 

conheço da cólera, seriam casos isolados. Quando vem cólera, vem dezenas e centenas de casos ao 

mesmo tempo”, disse. 

O coordenador da Defesa Civil do Amazonas, coronel Roberto Rocha disse que a 

contaminação das águas no rio Madeira é muito grave. “Nós vimos muito animais mortos, nunca 

tinha visto jacaré morto, vimos também antas, uma coisa assim muito chocante”, afirmou. 

Em razão da contaminação da água do rio Madeira, Rocha disse que será instalada uma 

estação de tratamento de água em Humaitá. O equipamento pertence a Marinha do Brasil. “Esta 

estação vai distribuir águas em vasilhames e em recipientes às famílias, inclusive para as que estão 

em abrigos”, afirmou. 

O Ministério da Integração informou que, por meio da Defesa Civil Nacional, liberou recursos 

de R$ 6,8 milhões para Rondônia e R$ 1,7 milhões ao Amazonas para ajuda humanitária. 

Autor: Amazonia Real 
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AUMENTO DE CASOS DE SARAMPO ACENDE ALERTA PARA TURISTAS DURANTE A COPA 

 

Turistas e participantes dos jogos da Copa do Mundo no país devem estar alertas para o 

aumento do número de casos de sarampo no país nos último anos. Em 2013, o Ministério da Saúde 

registrou 201 casos de sarampo, número cinco vezes maior do que o surto detectado em 2011 e 100 

vezes maior do que os números de 2012 (dois casos). Neste ano, 74 casos haviam sido notificados até 

o início de fevereiro, sendo 70 deles no Ceará e quatro em Pernambuco.  Metade desses casos foi 

detectado em menores de 1 ano de vida e a maioria entre pessoas sem esquema vacinal completo. 

O pediatra e especialista em doenças infecciosas pediátricas do Instituto Nacional de Saúde 

da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) Leonardo Menezes explicou 

que os viajantes que tiverem as vacinas desatualizadas ou faltantes devem tomá-las dentro de um 

prazo de 15 dias antes da viagem ou evento. 

Leia também: Saúde reforça controle do sarampo em 67 municípios nordestinos 

“A cada ano temos uma média de 5% de crianças que não são vacinadas no país e conforme 

os anos vão passando temos uma porcentagem maior da população suscetível à doença”, explicou. 

“E como a doença é altamente transmissível, as chances de se ter um surto ou epidemia aumentam”. 

O médico orientou que crianças menores de 6 meses evitem viajar para esses destinos dos grandes 

eventos. 

Menezes alertou que embora as chances de que alguém com sarampo entre no país sejam 

pequenas, os brasileiros que participarem dos jogos ou que estiverem na cidade sede dos eventos 

também devem checar se a carteira de vacinação está em dia e procurar um posto de saúde caso não 

esteja imunizado contra o sarampo. 

O sarampo é uma doença infecciosa, viral e muito comum na infância, transmitida por 

secreções das vias respiratórias, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse de pessoas 

infectadas. O período de incubação, entre o contágio e o aparecimento dos sintomas é de cerca de 

12 dias e a transmissão pode ocorrer antes da manifestação da doença e estender-se até o quarto 

dia depois do aparecimentos das placas avermelhadas na pele. 

Os principais sintomas após o período de incubação são febre alta, tosse, conjuntivite não 

purulenta, fotofobia e coriza. Depois de dois a três dias, nota-se pequenas lesões na mucosa bucal e 

http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/04/aumento-de-casos-de-sarampo-acende-alerta-para-turistas-durante-a-copa
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lesões vermelhas no corpo. As manchas se tornam acastanhadas com descamação fina da pele após 

três dias. As complicações da doença podem ser diarreia, vômitos, hemorragias, convulsões, 

encefalites, pneumonia bacteriana secundária e hepatite. Não há tratamento específico disponível. 

A vacina do sarampo é recomendada aos 12 meses de vida, por meio da tríplice viral 

(sarampo, caxumba e rubéola) e aos 15 meses de vida (reforço), com a tetra viral que protege a 

criança do sarampo, caxumba, rubéola e varicela (catapora). 

Edição: Alberto Mendonça Coura 
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