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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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MUNICÍPIO DO RS CONFIRMA 460 CASOS DE TOXOPLASMOSE 
28/05/2018 às 10h21 
 
 

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul notificou 1.116 casos de toxoplasmose no município de 
Santa Maria. Desses, pelo menos 460 foram confirmados para a doença; 140 foram descartados; e 166 
seguem em investigação. 

Na última sexta-feira (25), autoridades municipais, estaduais e federais se reuniram para discutir o 
surto. O encontro contou com a participação de representantes do escritório no Brasil do Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças norte-americano (CDC, na sigla em inglês), que já atua para auxiliar 
no trabalho de investigação. 

Água analisada 

Segundo a secretaria, o primeiro lote de amostras de água enviadas para análise no laboratório da 
Universidade Estadual de Londrina apresentou resultado negativo para a presença do DNA do 
protozoário Toxoplasma gonddi. O lote inclui amostras coletadas na estação de tratamento da 
Companhia Riograndense de Saneamento e em residências na cidade. 

Novas amostras serão analisadas, entre elas, amostras de poços artesianos. “Por esse motivo, a 
investigação não foi encerrada e ainda não é possível descartar a água como provável fonte. Assim, a 
recomendação ainda é para que a água para consumo seja fervida por ao menos dez minutos”, 
informou o governo estadual. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-05/municipio-do-rs-confirma-460-casos-de-toxoplasmose
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFIRMA OITO MORTES POR H1N1 EM TERESINA 
29/05/2018 às 12h14  

 

Em boletim divulgado nesta terça-feira (29), a Fundação Municipal de Saúde informou que Teresina 
registrou oito óbitos por H1N1. No último informe da FMS, quatro pessoas haviam morrido em 
decorrência de complicações da doença. 
A FMS informou que as vítimas foram: uma criança do sexo masculino de dois anos de idade, com 
pneumonia associada e Portador de Paralisia Cerebral; um homem de 43 anos, hipertenso e diabético, 
com histórico de insuficiência cardíaca anterior; um morador de rua de 47 anos com histórico de crise 
convulsiva; e um idoso de 76 anos com hipertensão e sequelas de AVC. 
Segundo a Fundação, todo o estoque da vacina da gripe já foi distribuído nas mais de 100 salas de 
vacina da capital e informou que a campanha de vacinação contra a gripe encerra dia 1º de junho. Em 
sete lotes de entrega por parte do Ministério da Saúde, foram distribuídas 213 mil doses na cidade. 
A FMS esclarece ainda que não irá receber mais nenhum lote de vacina residual do Ministério da 
Saúde. Os dados de quantas doses já foram aplicadas na capital ainda estão sendo compilados para 
que sejam repassados ao Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações.

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/fundacao-municipal-de-saude-confirma-oito-mortes-por-h1n1-em-teresina.ghtml
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MT TEM 11 MORTES CONFIRMADAS POR H1N1 EM 2018, APONTA SECRETARIA 
31/05/2018 às 07h25 

Mato Grosso já registra 11 mortes confirmadas por gripe influenza apenas este ano, segundo boletim 
epidemiológico divulgado nessa quarta-feira (30) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). 

De acordo com a SES, há outros 334 casos suspeitos que estão sendo investigados, cujos resultados 
deverão ser conhecidos em até 30 dias. 

Das onze mortes confirmadas, duas são por influenza A; quatro por H1N1; três por influenza A/H3 e 
duas por influenza B. 

O número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) continua aumentando, já são 22 
casos confirmados. 

Com a prorrogação do período da campanha nacional de vacinação para até o dia 15 de junho, a SES 
acredita que as pessoas do grupo prioritário que ainda não foram se vacinar terão mais tempo para se 
programar para irem aos postos municipais de vacinação para se imunizar. 

A vacina contra a gripe influenza é a única forma de imunização. A influenza ocorre durante todo o 
ano, mas é mais frequente nos meses do outono e do inverno, quando as temperaturas caem. 

A gripe é uma infecção viral aguda do trato respiratório, com elevada transmissibilidade, podendo ser 
contraída várias vezes ao longo da vida, se manifestando de forma mais ou menos grave. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/mt-tem-11-mortes-confirmadas-por-h1n1-em-2018-aponta-secretaria.ghtml
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JOVEM MORRE VÍTIMA DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM SÃO JOSÉ DO EGITO 
31/05/2018 
 

A Prefeitura de São José do Egito através da vigilância em saúde se entristece pela morte do Jovem 
Rafael de Deus que faleceu nesta quinta feira (31), vítima de leishmaniose visceral e se solidariza com a 
família neste momento de dor! O município de São José do Egito é uma área com um índice elevado 
de cães infectados pela doença e apesar dos esforços na realização dos testes e exames e 
posteriormente eliminação dos cães doentes, a doença ainda vitimiza muitas pessoas.  
 
É necessário ter ciência de que o cachorro é tão vítima quanto o humano que adoece e que quando o 
animal é picado pelo mosquito que está infectado este se torna reservatório da doença! Após o 
mosquito picar um cão doente e posteriormente picar um humano, o mesmo pode apresentar sinais e 
sintomas, como febre, crescimento do fígado e do baço, sangramentos, icterícia entre outros.  
 
A secretaria de saúde por meio da vigilância municipal vem realizando ações de busca e eliminação de 
cães doentes, e borrifação nas áreas dos casos positivos para assim eliminar o mosquito que possa 
estar circulando no local, para diminuir ao máximo o surgimento de novos casos! Todo ano é realizada 
a campanha através de testes rápidos e coleta de sangue dos cães suspeitos e através da confirmação 
do caso os cães são eutanasiados conforme protocolo do ministério da Saúde! Salientamos mais uma 
vez que a culpa não é do animal, pois o mesmo só adoece se for picado pelo mosquito infectado, e 
pedimos a todas as pessoas para que caso tenham algum animal que apresente algum sintoma da 
doença como crescimento das unhas, magreza extrema, perca de pelo e feridas no corpo, que 
comunique imediatamente a secretaria de saúde para que a vigilância possa proceder na investigação 
desse animal.

http://www.maispajeu.com.br/2018/05/jovem-morre-vitima-de-leishmaniose.html
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AUMENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA CONTRAÍDOS EM SANTIAGO PREOCUPA 
AUTORIDADES DE SAÚDE 
01/06/2018 às 13h12 

 

Em duas semanas, a cidade de Santiago, na Região Central do Rio Grande do Sul, registrou um 
aumento de um para 10 casos confirmados de febre chikungunya. Outros 33 casos notificados são 
investigados, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Desde 2016, o estado não tinha casos 
autóctones da doença. 

"Desde o momento em que tivemos mais de uma pessoa que procurou unidades de saúde com esses 
sintomas, iniciamos uma força-tarefa", diz a secretária municipal de saúde, Gisélle Kolinski Ribeiro. 

Até o momento, 12 casos foram confirmados no estado. Os outros dois foram em Rio Grande e em 
Gramado, mas são importados, ou seja, foram contraídos fora do Rio Grande do Sul. O total de casos 
notificados e em investigação é de 114, conforme último boletim da Saúde estadual. 

Trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti é intensificado em Santiago (Foto: Reprodução/RBS 
TV) Trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti é intensificado em Santiago (Foto: 
Reprodução/RBS TV) 

Trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti é intensificado em Santiago (Foto: Reprodução/RBS 
TV) 

O trabalho de prevenção e combate ao mosquito transmissor, Aedes aegypti, foi intensificado na 
região. Agentes têm feito visitas e orientado a população. 

Além disso, o fumacê, que é um tipo de inseticida, foi aplicado perto de casas de pessoas que tiveram 
a doença. O mosquito circula num raio de 300 metros. 

Dengue e zika: 

O mesmo mosquito transmite dengue e vírus da zika. Desde janeiro, já são 509 casos suspeitos de 
dengue, sendo 11 casos confirmados importados, 407 descartados e 42 ainda continuam aguardando 
investigação. Ainda não há confirmação de circulação do vírus da zika no estado. 

"Aquele ovinho que estava esperando para eclodir, eclodiu como calor nesta semana, vai se manter na 
água se não for eliminado e, no fim da semana, ele vai estar voando. É muito rápido, são 10 dias. E 
vamos ter mosquito adulto semana que vem já", alerta Eva Müller, coordenadora da vigilância 
ambiental. 

 

Em Santiago, a população tem ajudado no trabalho. Em duas semanas, a prefeitura recebeu 150 
denúncias de locais com água parada. Por isso, 100 pessoas já foram notificadas e outras sete 
receberam multas que variam de R$ 1.110 a 2.220. 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/aumento-de-casos-de-chikungunya-contraidos-em-santiago-preocupa-autoridades-de-saude.ghtml
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO REGISTA 37 CASOS CONFIRMADOS DE ÉBOLA 
01/06/2018 às 16h16 

 

Doença já matou 25 pessoas 

A República Democrática do Congo (RDCongo) regista 37 casos confirmados de Ébola e mantém as 25 
mortes pela doença, divulgou hoje a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Segundo os últimos dados, recolhidos até 30 de maio, foram registados 50 casos, dos quais 37 foram 
confirmados e 13 considerados prováveis, explicou o porta-voz da OMS, Tarik Jaserivic, na conferência 
de imprensa bissemanal da ONU em Genebra. 

O porta-voz disse que atualmente não há "nenhum caso suspeito" de Ébola, sublinhando ainda que se 
mantêm as 25 mortes pela doença. 

Há 13 pessoas hospitalizadas em três áreas da RDCongo. 

A OMS e as autoridades sanitárias do país estão a rastrear mais de 700 pessoas para evitar possíveis 
contágios e monitorar a sua situação. 

Desde o passado dia 21 de maio foram vacinadas 682 pessoas, sendo 499 em Bandaka, 113 em Bikoro 
e 70 em Iboko. 

https://www.dn.pt/mundo/interior/ebola-republica-democratica-do-congo-regista-37-casos-confirmados---oms-9400278.html
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BÉLGICA: SURTO DE SALMONELA SOBE PARA 225 NA FLANDRES ORIENTAL E OCIDENTAL 
(Notícia traduzida por meio do Google tradutor) 
31/05/2018 
 

No seguimento do surto de Salmonella entre crianças de escola na Flandres, Bélgica, a Agência Federal 
para a Segurança da Cadeia Alimentar (AFSCA) reporta agora 225 crianças suspeitas de ficarem 
doentes devido à contaminação por Salmonella em 38 escolas em East e West Flanders (traduzido por 
computador). 
 
A infecção por Salmonella foi confirmada em laboratório em 129 crianças de 26 escolas diferentes; 
também é fortemente suspeito em outras crianças, uma vez que elas apresentam sintomas 
semelhantes. O único denominador comum é o fornecedor. 
 
A AFSCA está investigando de perto três possíveis rotas de contaminação: matérias-primas, 
infraestrutura e pessoal de bufê. Na semana passada, eles coletaram cerca de 90 amostras de 
alimentos e superfícies que já foram analisadas. Os primeiros resultados são esperados para o final 
desta semana. 
 
Eles também anunciaram que o fornecedor não retomará suas atividades nesta semana, uma vez que 
a investigação ainda está em andamento. 
 

http://outbreaknewstoday.com/belgium-salmonella-outbreak-rises-225-east-west-flanders-17368/
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BRASIL TEM 45 MORTES CONFIRMADAS POR DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA EM 2018 
29/05/2018 às 11h53 
 
 

O Brasil teve 45 casos de mortes confirmadas por dengue, chikungunya e zika em 2018, segundo 
boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. A dengue fez o maior número de vítimas 
(40 mortes confirmadas), seguida por chikungunya (4 mortes confirmadas) e zika (1 morte 
confirmada). 

Os dados são os últimos disponibilizados pelo ministério e se referem ao período de 31 de dezembro 
de 2017 a 21de abril de 2018. 

De acordo com o boletim, outras 140 mortes estão sendo investigadas. São 114 por dengue e 26 por 
chikungunya. 

No mesmo período em 2017, foram confirmadas 156 mortes por dengue, chikungunya e zika no Brasil. 
Foram 72 casos por dengue, 83 por chikungunya e um óbito por zika registrado no estado de 
Rondônia. 

Em 2018, o único caso de morte por zika foi registrado no estado da Paraíba. 

Centro-oeste tem maior número de casos de dengue: 

Os dados do Ministério da Saúde mostram que o centro-oeste apresentou o maior número de casos de 
dengue em 2018 -- com destaque para Goiás e Mato Grosso. O Sudeste registrou o maior números de 
casos por chikungunya. 

Na dengue, a região foi responsável por 37,3% dos casos; seguida pelo Sudeste (33,2%); Nordeste 
(18,7%); Norte (8,2%) e Sul (2,4%). 

No chikungunya, o Sudeste responde por 38,2% dos casos; seguido do Centro-Oeste (37,5%), Nordeste 
(14,9%); Norte (8,6%); e Sul (0,6%). 

No zika, a região Nordeste apresenta o maior número de casos (890). Seguida da região Centro-Oeste 
com 863 casos; Sudeste (790); Norte (410) e Sul (32). 

 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/brasil-tem-45-casos-de-mortes-confirmadas-por-dengue-chikungunya-e-zika-em-2018.ghtml

