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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 morbimortalidade 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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SURTO DE CÓLERA ALASTRA-SE A MAIS DISTRITOS EM NAMPULA, NORTE DE MOÇAMBIQUE 
04 DE DEZEMBRO DE 201708:59 

Um surto de cólera que se regista desde agosto na província de Nampula, norte de 
Moçambique, espalhou-se e afeta agora três distritos, anunciou fonte do Ministério da Saúde. 

A vaga da doença, que já chegou a provocar tumultos, foi identificada primeiro em Memba, 
mas espalhou-se para os distritos de Nacaroa e Erati, de acordo com informação consultada hoje 
pela Lusa. 

Apesar de não haver dados consistentes sobre o número de pessoas afetadas, o Ministério 
da Saúde reforçou as equipes dedicadas a debelar o surto na região com médicos e enfermeiros. 

Na primeira semana de novembro, um grupo de régulos, chefes tradicionais, foi perseguido 
pela população que provocou tumultos porque os julgou responsáveis pelo alastrar da doença, com 
base em crenças tradicionais. 

Na altura havia 12 doentes internados com cólera no distrito de Memba, onde já se tinham 
registado 386 casos desde 14 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dn.pt/LUSA/INTERIOR/SURTO-DE-COLERA-ALASTRA-SE-A-MAIS-DISTRITOS-EM-NAMPULA-NORTE-DE-MOCAMBIQUE-8961285.HTML
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DESDE JULHO, BRASIL CONFIRMA 3 CASOS DE FEBRE AMARELA E MANTÉM 38 SOB 

INVESTIGAÇÃO 
05/12/2017 15h30 

Desde o dia 1º de julho até esta segunda-feira (4), o Ministério da Saúde recebeu 248 
notificações de possíveis casos de febre amarela. Apenas três casos foram confirmados e outros 207 
foram descartados. Outros 38 seguem sob investigação. 

Dois dos casos confirmados ocorreram na cidade de Itatiba, em São Paulo, e um em 
Guapimirim, no Rio de Janeiro. Um dos paciente paulistas, um idoso de 76 anos, não resistiu e 
morreu devido à doença. 

De acordo com o ministério, a febre amarela é uma doença sazonal e com maior ocorrência 
nos meses mais quentes do ano. Desde o início do novo surto da doença, 43,5 milhões de doses da 
vacina foram enviadas como reforço aos estados. 

O Brasil passou a adotar a recomendação da Organização Mundial da Saúde: é necessário 
tomar uma dose única da vacina contra a doença durante toda a vida. A imunização contra a febre 
amarela está disponível em 20 estados e no Espírito Santo – área que geralmente não há 
recomendação. 
 
Casos desde 2016 

De dezembro do ano passado até junho, a febre amarela atingiu 777 brasileiros e matou 261. 
A maioria das notificações (764) foram na região sudeste. 

A febre amarela registrada no Brasil até então é silvestre: transmita pelos mosquitos 
Sabethes e Haemagogus em regiões rurais e de mata. O último caso de febre amarela urbana, 
quando há transmissão nas cidades pelo Aedes aegypti, ocorreu em 1942. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/noticia/desde-julho-brasil-confirma-3-casos-de-febre-amarela-e-mantem-38-sob-investigacao.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/noticia/desde-julho-brasil-confirma-3-casos-de-febre-amarela-e-mantem-38-sob-investigacao.ghtml
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-da-saude
http://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/
https://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/itatiba-confirma-primeira-morte-de-morador-por-febre-amarela.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/itatiba-confirma-primeira-morte-de-morador-por-febre-amarela.ghtml
http://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude
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IÊMEN RECEBE APOIO PARA COMBATER SURTO DE DIFTERIA QUE INFECTOU QUASE 200 
PESSOAS 
05/12/2017 

 
Foco do auxílio da OMS é tratar e prevenir a doença altamente infecciosa; UNICEF transportou 1,9 
milhão de doses de vacinas para imunizar crianças. 

Agências das Nações Unidas ajudam o Iêmen a combater um surto de difteria que, em 
apenas dois meses, provocou 20 mortes e infectou pelo menos 194 pessoas. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) enviou suprimentos para tratar e prevenir a doença 
respiratória altamente infecciosa. Os meios de auxílio incluem mais de 750 kits básicos de saúde para 
cobrir as necessidades de 750 mil pessoas em três meses. 

O combate ao surto de difteria também envolve o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), que já transportou vacinas para imunizar crianças contra a doença. No final de novembro, 
a agência enviou 1,9 milhão de doses de vacinas contra a difteria e uma campanha de imunização 
contra tosse, tuberculose, pneumonia e meningite. Cerca de 600 mil crianças serão envolvidas na 
iniciativa que decorre em todo o país. 

A vacinação contra a difteria é essencial e é recomendado um teste rápido para casos 
suspeitos em viajantes com origem em áreas afetadas. 

No Iêmen, a maioria dos pacientes é das cidades de Sanaa, al-Sadah e Yarim, onde estão 
sendo investigados os casos, com a coleta e análise de amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nacoesunidas.org/iemen-recebe-apoio-para-combater-surto-de-difteria-que-infectou-quase-200-pessoas/
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2017/11/iemen-recebe-apoio-para-combater-surto-de-difteria-que-infetou-190/#.Wiaw2XUrJnx
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LABORATÓRIO QUE PRODUZ VACINA CONTRAA DENGUE PEDE REVISÃO DA ANVISA 
7 DEZ 2017 

O laboratório que produz a vacina contra a dengue, medicamento chamado Dengvaxia, 
solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualização das informações para 
médicos e pacientes sobre a proteção nos países onde está aprovada, como o Brasil. 

A demanda é baseada numa nova análise de acompanhamento de longo prazo de dados de 
estudo clínico, que demonstrou diferenças no desempenho da vacina de acordo com infecção prévia 
por dengue. 

Como resultado, a Anvisa informou a Sanofi Pasteur que irá avaliar os dados apresentados 
pela companhia. Enquanto isso, a agência publicou em seu site que “recomenda que a vacina 
Dengvaxia não seja administrada em indivíduos soronegativos, ou seja, sem exposição prévia ao vírus 
da dengue”. 

"A Sanofi Pasteur realizou esta análise complementar em dados de ensaios clínicos de longo 
prazo, coletados durante seis anos, para avaliar ainda mais o desempenho comparativo da vacina em 
pessoas que foram infectadas com o vírus da dengue antes da vacinação e aquelas que não foram. 
Para pessoas que tiveram infecção prévia do vírus, os resultados desta nova análise confirmam o 
valor de proteção significativo e de longo prazo de Dengvaxia. Para aqueles que não foram 
previamente infectados pelo vírus da dengue, entretanto, a análise mostrou que, em longo prazo, 
mais casos da forma grave da doença podem ocorrer, após uma subsequente infecção por dengue", 
informou nota do laboratório. 

“As pessoas podem ser infectadas pela dengue até quatro vezes durante a vida”, explica 
Sheila Homsani, diretora médica da Sanofi Pasteur Brasil. “Algumas infecções resultam em doença 
sintomática, mas a maioria dos casos são silenciosos e assintomáticos, o que significa que a 
prevalência da dengue é sub-reportada. A forma severa da doença após a infecção por dengue é 
rara, mas pode ocorrer depois de qualquer picada de um mosquito que carregue o vírus. Entretanto, 
a dengue é uma doença complexa e as pessoas têm maior probabilidade de contrair a forma grave 
após uma infecção secundária de um subtipo diferente do vírus", completou 

Aproximadamente metade da população mundial vive em países onde os quatro sorotipos da 
dengue estão em circulação. 

Todo ano, cerca de 390 milhões de infecções por dengue são reportadas. As pessoas podem 
ser infectadas pela dengue até quatro vezes na vida e podem desenvolver a forma grave da doença 
depois de qualquer uma dessas infecções. 

Dados de vigilância de alguns países endêmicos indicam que entre 70% e 90% das pessoas 
serão expostas ao vírus da dengue pelo menos uma vez até chegarem à adolescência. Há muitos 
fatores que levam à infecção severa por dengue. Entretanto, o maior risco de desenvolver a forma 
severa foi observado em pessoas infectadas uma segunda vez por um diferente tipo de vírus. 

"Dengvaxia é atualmente indicada na maioria dos países para indivíduos de nove anos ou 
mais que vivem em áreas endêmicas para dengue. Nessa população indicada, Dengvaxia tem 
demonstrado prevenção de 93% de casos severos e redução 80% de hospitalizações causadas pela 
doença durante os 25 meses de estudos clínicos de larga escala conduzidos em 10 países da América 
Latina e Ásia, onde a dengue é muito difundida", informou o laboratório. 

https://www.correiodoestado.com.br/ciencia-e-saude/laboratorio-que-produz-vacina-contra-a-dengue-pede-revisao-da-anvisa/317010/
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PROPOSTA 
Baseada nas novas análises, a Sanofi vai propor que as agências regulatórias nacionais 

atualizem as informações de prescrição, conhecidas em muitos países como bula, solicitando que os 
profissionais de saúde acessem a probabilidade de infecção prévia por dengue do indivíduo antes da 
vacinação. 

A vacinação deve apenas ser recomendada quando os potenciais benefícios ultrapassarem os 
potenciais riscos (em países com alta carga da doença). Para indivíduos que não foram previamente 
infectados pelo vírus da dengue, a vacinação não deve ser recomendada. 

A proposta de bula da Sanofi será revisada pelas agências regulatórias nacionais em cada um 
dos países onde a vacina é registrada ou está sendo considerada para registro. Após sua revisão, cada 
agência pode alterar a proposta de bula apresentada pela companhia. 
 
OMS 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta segunda-feira (4) que espera realizar 
uma "revisão completa" de dados sobre a vacina "Dengvaxia", da Sanofi, até o final do ano. 

As Filipinas pediram um levantamento nesta segunda-feira sobre a imunização de mais de 
730 mil crianças com a vacina que foi suspensa após um anúncio da empresa farmacêutica francesa 
de que poderia piorar a doença em alguns casos. 

A OMS manteve a recomendação de que "como medida preventiva e provisória", a 
"Dengvaxia" só pode ser administrada em pessoas já foram infectadas com o vírus da dengue. 
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RORAIMA ESTÁ EM ALERTA PARA SARAMPO DEVIDO A SURTO NA VENEZUELA 
09/12/2017 - 15h38 

 
Roraima está em alerta para o sarampo, devido a surto na Venezuela. Trinta e oito casos de 

sarampo foram confirmados em Bolívar, estado venezuelano que faz fronteira com o Brasil. A 
preocupação das autoridades é que, com o atual aumento do fluxo migratório, um surto da doença 
possa voltar a ocorrer em território brasileiro. O vírus está em circulação há mais de seis meses na 
Venezuela, o que coloca em situação de alto risco todas as regiões vizinhas. 

Daniela Sousa, coordenadora-geral de Vigilância em Saúde de Roraima explica o que significa 
esse alerta emitido este mês pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Sonora: “Isso é 
realmente para alertar os profissionais de saúde, os hospitais, as portas de entrada do estado que a 
gente pode receber um caso de sarampo advindo da Venezuela.” 

Nos últimos sete anos, toda a Região Norte registrou quatro casos de sarampo, três no Pará 
em 2010 e um em Roraima, no ano de 2015. A vacinação é a melhor forma de evitar a doença. A 
tríplice viral, que combate sarampo, caxumba e rubéola está disponível no SUS. A vacina é aplicada 
em crianças de 12 meses e a segunda dose aos 4 anos. Além de aumentar a cobertura vacinal em 
crianças,  a Secretaria de Saúde tenta identificar adultos de grupos de risco, como explica a 
coordenadora. 

Sonora: “Como, por exemplo, tem taxistas que fazem translado de Pacaraimba, que é uma 
cidade de Roraima na fronteira com a Venezuela, para Boa Vista. Esses venezuelanos que vêm nesses 
táxis, o município vacinou essa clientela, bem como os taxistas.” 

Daniela destaca ainda que, após o alerta deste mês, o Ministério da Saúde enviou 25 mil 
doses da tríplice, que estão sendo distribuídas a todos os municípios do estado. O Ministério da 
Saúde também informou que está vacinando os venezuelanos abrigados em Roraima e no 
Amazonas. Na próxima quarta-feira (13), autoridades brasileiras e venezuelanas vão se reunir para 
tratar de estratégias de prevenção ao sarampo durante as férias. Neste período, muitos brasileiros se 
deslocam para o país vizinho. 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2017-12/roraima-esta-em-alerta-para-sarampo-devido-surto-na-venezuela

