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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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6 set 2016  
 

FEBRE MACULOSA PODE TER FEITO 3ª VÍTIMA NO BRASIL EM 2016 

 

Dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde  

 A morte de um menino de 10 anos em Belo Horizonte no início deste mês de setembro pode 
ter sido o terceiro caso de óbito por febre maculosa no Brasil em 2016. Thales Martins Cruz teria sido 
picado pelo carrapato-estrela, causador da doença. A Secretaria Municipal Saúde está investigando o 
registro. 

Os outros dois casos de morte confirmados foram registrados em São Paulo.  

Em uma mensagem enviada por meio de um aplicativo de smartphones por familiares da 
criança, a causa da morte estaria relacionada com um passeio feito na região do Parque Ecológico da 
Pampulha, uma das áreas mais visitadas da capital mineira.  

No áudio, a pessoa identifica a vítima como filho de prima de sua esposa e pede que sejam 
evitados passeios pelo parque ecológico. Em nota, a secretaria de Saúde de Belo Horizonte informou 
que nenhuma morte decorrente de febre maculosa foi registrada desde 2015 e que, das 15 
notificações feitas em 2016, nenhum caso foi confirmado.  

A administração do local é feita pela Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte a qual 
informa que ações preventivas são realizadas rotineiramente e que desde 2013 o entorno do parque 
está cercado justamente para evitar a passagem e acesso de animais e pessoas às áreas onde o 
parasita que transmite a doença, o carrapato estrela habita.  

Thales era escoteiro e, segundo um dos diretores da União dos Escoteiros do Brasil em Minas 
Gerais, Marcos Gomide, a criança esteve no local no dia 20 de agosto, mas não teve contato com as 
capivaras, animal que abriga o carrapato-estrela com a bactéria parasita Rickettsia rickettsii.  

Cuidados com a febre maculosa  

A febre maculosa é uma doença causada pelo carrapato-estrela e quase todos os casos 
suspeitos ou confirmados concentram-se nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. A maioria das vítimas é 
composta de homens com idade entre 20 e 49 anos, mas pelo menos, 10% dos casos acometem 
crianças menores de 9 anos.  

O Ministério da Saúde alerta que o mês de outubro é quando ocorrem a maior parte dos 
registros da doença, em função da maior densidade de ninfas de carrapatos. Locais  de mata, rio ou 
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cachoeira com a incidência de animais domésticos e silvestres são onde acontecem a maior parte das 
ocorrências.  

Os sinais e sintomas mais comuns da febre maculosa são, além da febre, cefaleia, mialgia, 
náusea e vômitos e prostração. Sobre o ambiente de infecção, o boletim que analisou os dados relata 
que quase 30% dos casos são registrados em ambiente de lazer.  

Não há vacina contra a febre maculosa e seu tratamento deve iniciar aos primeiros sinais 
suspeitos e, se iniciado em até 5 dias sua letalidade é drasticamente reduzida.  
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02/09/2016 

VACINA CONTRA DENGUE PODE PIORAR OS SINTOMAS EM ALGUNS CASOS. OMS 

RECOMENDA QUE A VACINA SEJA USADA APENAS EM LUGARES DE ALTA 

CONTAMINAÇÃO. 

 

Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Saúde Pública Johns 
Hopkins Bloomberg, Universidade Imperial de Londres e da Universidade da Flórida descobriu que a 
única vacina aprovada para a dengue pode aumentar a incidência de infecções causadas pelo vírus, 
ao invés de prevenir a doença.  

Os pesquisadores alertam que as autoridades de saúde devem ser cuidadosas sobre em quais 
situações irão utilizar a vacina. Eles analisaram ensaios clínicos de vacinas realizados em 10 países 
com mais de 30.000 participantes. Usando esses dados, eles desenvolveram modelos matemáticos 
para entender como a vacina iria afetar as pessoas nos países onde a transmissão da doença é alta, 
moderada ou baixa.  

O vírus da dengue possui quatro variações: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Todos os tipos de 
dengue causam os mesmos sintomas. Isso gerou diversos desafios para que os cientistas 
desenvolvessem uma vacina que pudesse valer para as variações.  

A vacina foi desenvolvida pela empresa francesa Sanofi Pasteur, é feita com vírus atenuados 
e é tetravalente, ou seja, protege contra os quatro sorotipos de dengue existentes. Além disso, a 
vacina deve ser tomada em três doses.  

Quando uma pessoa é infectada com um determinado tipo de vírus, seu organismo cria 
anticorpos para que não haja mais a contaminação por esse mesmo vírus, porém o paciente ainda 
pode ser infectado pelos outros três tipos. Caso ocorra um segundo ou terceiro episódio da dengue, 
há risco aumentado para formas mais graves da dengue, como a dengue hemorrágica e síndrome do 
choque da dengue.  

Os pesquisadores descobriram que, em lugares onde há alta transmissão de dengue, a vacina 
pode reduzir a doença e hospitalização de 20% a 30%. Contudo, se a vacina for usada em lugares 
onde a transmissão do vírus é baixa, pode resultar no aumento da doença. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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09/09/16 | Ana Cláudia Martins 

AGENTES INTENSIFICAM VISITAS DOMICILIARES CONTRA A DENGUE 
 

A Secretaria da Saúde (SES), por meio da Divisão de Zoonoses, visitou 343.807 imóveis, de 
janeiro a agosto deste ano, em vários bairros de Sorocaba, como forma de intensificar as ações de 
combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e das febres zika e chikungunya. 

Nesta semana, agentes de saúde realizaram visitas domiciliares para a eliminação de 
possíveis criadouros, além de ações de nebulização, por meio da aplicação de inseticida, em 12 
bairros. O Cruzeiro do Sul acompanhou a equipe de Zoonoses na manhã desta sexta-feira (09), no 
bairro dos Morros, e em duas casas visitadas os moradores foram notificados a tomar providências 
para a eliminação de criadouros de larvas do mosquito e evitar água parada.  

Segundo o primeiro boletim epidemiológico do ano dengue 2016/2017, que se iniciou no dia 
3 de julho, e que foi divulgado em 5 de setembro, a cidade registrou no período seis casos de 
dengue, sendo quatro autóctones e dois importados, num total de 210 notificações.  

De acordo com o biólogo da Zoonoses, João Ricardo Pereira Ennser, os agentes fazem visitas 
nas residências com o objetivo de encontrar criadouros do mosquito da dengue, além de orientar os 
moradores sobre os cuidados necessários, dentro e fora da casa. "A população está bem informada e 
sabe o que precisa ser feito para evitar a dengue, mas nem todo mundo colabora", afirma.  

Nas casas onde os agentes encontram possíveis criadouros do mosquito, os agentes pedem a 
autorização do morador e retiram os objetos, que são colocados em um caminhão da P refeitura. 
Quando os criadouros não são eliminados na hora ou retirados da residência, o morador é notificado 
pelo agente e recebe um prazo para regularizar a situação. Após o término do prazo, o imóvel recebe 
novamente a visita do agente, e caso o problema não tenha sido solucionado, o morador poderá ser 
multado. 

Ennser explica que , além da intensificação de medidas de eliminação de criadouros, é 
importante não deixar a água parada em qualquer tipo de recipiente. "Como a proliferação do 
mosquito da dengue é rápida, além do trabalho dos agentes, é importantíssimo que a população 
também colabore para interromper o ciclo de transmissão e contaminação da dengue".  

Nesta semana, durante a manhã e no período da tarde, as visitas domiciliares também 
ocorreram nos bairros Cajuru, Jardim Ipanema, Parque São Bento, Vila Sabiá, Paineiras e Luciana 
Maria. E as ações de nebulização no Jardim Califórnia, Luciana Maria, Bandeirantes, Vila Sabiá, Jardim 
Ipanema e Cajuru (Jardim Eliana), entre outros. 

A Prefeitura de Sorocaba ainda não divulgou o total de casas visitadas nesses bairros e 
quantos moradores foram notificados. 
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Moradores notificados 

Nesta manhã, o Cruzeiro do Sul acompanhou durante cerca de uma hora, a visita dos agentes 
da Divisão de Zoonoses em residências na rua Padre Cícero, no bairro dos Morros, em Sorocaba. Dois 
moradores foram notificados nesse período e receberam um prazo para eliminarem os problemas 
identificados nos imóveis. Em uma casa foram encontrados vários objetos, a céu aberto, no quintal. E 
em outra, os agentes pediram que a moradora verifique se a calha, na frente da casa, está 
acumulando água parada nos dias de chuva. Ao fim do prazo, eles deverão receber novamente a 
visita dos agentes. 

Um dos moradores da rua notificados pelos agentes foi o atendente José Luiz da Silva, 29 
anos. Na casa dele, vários objetos a céu aberto estavam amontoados no quintal, sendo que eles 
podem acumular água da chuva e servir de criadouros para as larvas do mosquito. Ele explicou que a 
casa está em reforma e que os objetos estavam guardados no quarto dos fundos, mas que em função 
das obras, os mesmos foram retirados temporariamente. "Na verdade, eles são do meu pai, então, 
vou conversar com ele e iremos tomar as providências necessárias para retirá-los do quintal", disse o 
morador. 

José Luiz disse que acha importante o trabalho que é feito pelos agentes nas residências e se 
comprometeu a solucionar o problema identificado em sua casa. "Todo mundo precisa fazer a sua 
parte para evitar a dengue. Foi uma falha temporária e vamos resolver", garante. 

Já a moradora Maria Francisca Vanderlei, 72 anos, foi orientada a verificar se a calha na 
frente de sua residência está acumulando água parada, sobretudo nos dias de chuva. O agente que 
realizou a visita na casa dela explicou para a moradora que o tipo de calha instalada no imóvel 
favorece o acúmulo de água, o que pode servir de local para a proliferação de larvas do mosquito. A 
moradora se comprometeu a chamar um profissional para verificar o equipamento, e em breve 
deverá receber novamente a visita do agente da Zoonoses. "Já tive dengue e é horrível. Sei que é 
importante cuidar da casa da gente e não deixar nada que possa acumular água", conta.  
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Postado em 09/09/2016 06:00 / atualizado em 09/09/2016 08:08 

TERCEIRO E DEFINITIVO EXAME SOBRE CASO DE MENINO MORTO PODE SER DIVULGADO 

NESTA SEXTA-FEIRA. MARCIO LACERDA RECOMENDA EVITAR CONTATO COM VEGETAÇÃO 

POR CAUSA DO CARRAPATO DA FEBRE MACULOSA 

 
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) fez um alerta para a população evitar contato com a 

vegetação no Parque Ecológico da Pampulha. A recomendação foi feita ontem pelo prefeito Marcio 
Lacerda durante a apresentação de resultados do trabalho de despoluição da Lagoa da Pampulha. A 
preocupação é com o contato com o carrapato-estrela, vetor da febre maculosa, que pode ter 
causado a morte de um menino de 10 anos, morador de Venda Nova, em agosto. Segundo a 
administração municipal, dois exames feitos sobre o caso já deram negativo para a doença, mas falta 
uma terceira análise, tida como decisiva. Os resultados podem ser divulgados hoje.  

“Neste momento de seca acontece a proliferação do carrapato. Então, é importante que as 
pessoas evitem o contato com a vegetação”, afirmou Lacerda. O prefeito, porém, lembrou que há 
dois anos nenhum caso da doença é registrado na capital mineira e descartou a necessidade de 
fechar preventivamente o parque. 

O menino T., de 10 anos, morreu no domingo, seis dias depois de apresentar sintomas que 
coincidem com os da febre maculosa. Ele havia participado de uma atividade recreativa no Parque 
Ecológico da Pampulha no dia 20 de agosto. Segundo a Secretaria Muni cipal de Saúde, o garoto 
apresentou manchas no corpo (petéquias), cefaleia (dor de cabeça intensa), icterícia (coloração 
amarelada da pele), febre, mialgia (dor intensa), dor abdominal. O período de incubação da febre 
maculosa é de 2 a 14 dias, o que coincide com a data de apresentação dos sintomas pelo menino. 

Segundo a prefeitura, dois exames realizados pelo garoto foram analisados pela Fundação 
Ezequiel Dias (Funed) e já deram negativo para a febre maculosa. Mesmo assim, a administração 
municipal ainda aguarda o resultado de uma terceira análise para descartar que a morte tenha sido 
causada pela doença. 

A preocupação com a febre maculosa veio à tona por causa das capivaras que vivem na 
Lagoa da Pampulha. Em 2014, exames feitos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) apontaram que 28 
capivaras estavam com a bactéria Rickettsia rickettsii. Na época, cerca de 90 animais viviam na orla, 
sendo que 46 foram capturados para exames. Apesar de a sorologia positiva não significar que os 
bichos estavam doentes, eles eram hospedeiros da bactéria, que é transmitida ao homem pelo 
carrapato-estrela. Em setembro do mesmo ano, dentro do plano de manejo autorizado pelo Ibama, 
foram capturadas 52 capivaras. Elas foram levadas para dois recintos separados no parque ecológico 
com condições adequadas de tratamento, segundo a PBH. Ainda assim, 38 delas morreram. Em 
janeiro de 2016, por determinação judicial, a Fundação Zoo-Botânica soltou 14 capivaras, que não 
apresentavam carrapato portador da bactéria de febre maculosa. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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Ao apresentar os resultados obtidos desde março com o trabalho de despoluição da 
Pampulha, a prefeitura informou que, no primeiro trimestre de trabalho, todos os cinco parâmetros 
que vêm sendo analisados alcançaram as metas estabelecidas para o período, como adiantou o 
Estado de Minas em 15 de agosto. Os resultados apresentados são da terceira campanha de 
amostragem realizada na lagoa em junho deste ano. 

A prefeitura afirma ter conseguido redução de 67,6% do índice de fósforo total e de 41,4% de 
cianobactérias, resultado superior, em ambos os casos, aos 30% previstos para esta etapa dos 
trabalhos. “A recuperação da lagoa favorece o turismo de Belo Horizonte e melhora a economia 
local, o lazer e a autoestima da nossa população”, disse o prefeito Marcio Lacerda.  
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