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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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SECRETARIA DE SAÚDE INVESTIGA TRÊS CASOS DE BOTULISMO NA MESMA FAMÍLIA EM 

PERNAMBUCO 
 31/01/2018 às  13h37 

A Secretária de Saúde de Pernambuco investiga três casos de botulismo em integrantes de uma 
mesma família, moradora de Olinda, no Grande Recife. Ronaldo Alves, de 48 anos, está internado no 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), na área central da capital. 

Ele deu entrada na quinta-feira (25) com paralisia facial e dificuldade para engolir. O pai de Ronaldo, 
um homem, de 69 anos, e uma mulher, de 65 anos, encontra-se em uma unidade da rede privada. 

Nesta terça-feira (30), a equipe médica do Oswaldo Cruz detalhou o caso de Ronaldo, durante 
entrevista coletiva. Segundo o chefe do setor de infectologia da unidade, Demétrius Montenegro, ele 
começou a apresentar sintomas clássicos da ação da toxina. 

A paralisia acomete alguns grupos musculares. "No caso de Ronaldo, o problema é no músculo da 
face e na área do pescoço. Isso dificulta a deglutição”, explicou. 

Ainda segundo o médico, o quadro de saúde é considerado estável. Por causa da dificuldade de 
engolir, ele é alimentado por meio de sonda. Entretanto, o paciente está com previsão de alta da 
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele deve ser encaminhado para a enfermaria do hospital até 
quinta-feira (1º). 

Foram coletados materiais com sangue, lavado gástrico e lavado intestinal dos pacientes. As 
amostras foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para confirmação da 
epidemiológica. 

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os pais de Ronaldo estão internados em um hospital 
particular do Recife. A mulher foi atendida no dia 7 de janeiro. Já o homem, no dia 20 deste mês. 
Ambos apresentavam paralisia facial e de membros inferiores. 
 

Ainda segundo a pasta, o quadro de saúde da mulher é estável. Ela apresentou melhora no 
movimento dos membros. O homem não apresentou quadro de melhora nos membros, mas seu 
estado de saúde é estável. 

Botulismo 

O botulismo é causado por uma toxina, liberada pela bactéria clostridium botulinum. A produção 
dela depende de uma série de fatores, como a má conservação do alimento. 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/secretaria-de-saude-investiga-tres-casos-de-botulismo-na-mesma-familia-em-pernambuco.ghtml
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A toxina é encontrada, com maior frequência, em enlatados. No corpo humano, afeta os grupos 
musculares. O botulismo não é transmitido entre pessoas. 

Ainda não se sabe o que teria causado a doença em Ronaldo e nos pais dele. Segundo o 
infectologista Demétrius Montenegro, o período médio de encubação é de 7 a 10 dias. 

“A principal forma de transmissão dessa doença é por alimentos mal conservados ou fora do prazo 
de validade. Principalmente, em alimentos industrializados, enlatados, embutidos”, completou. 

De acordo com a SES, os dois homens receberam o soro anti-botulínico, que precisa ser aplicado em 
até sete dias após o início dos sintomas. Por ter passado desse período, a mulher não recebeu o soro, 
que serve para bloquear a doença. 

Segundo o chefe do setor de infectologia do Huoc, o corpo libera a toxina mesmo sem ajuda do soro. 
“Na maioria dos casos, não há sequela”, concluiu o médico. 

A Secretaria Estadual de Saúde ressaltou que são raros os casos da doença em Pernambuco. Ela 
confirmou um caso de botulismo em 2007 e três em 2016. Em todos eles, os pacientes evoluíram 
bem e sem sequelas, de acordo com a pasta. 

Investigação 

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a equipe técnica da Agência 
Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) esteve na casa dos pacientes na segunda-feira (29). A 
visita também contou com a presença da Vigilância Sanitária de Olinda e da Vigilância Epidemiológica 
da SES. 

Na residência, as equipes coletaram algumas amostras de alimentos como charque, mel, queijo do 
reino e goiabada em pote. As amostras foram encaminhadas para análise no Instituto Adolfo Lutz, 
em São Paulo, para verificar se há presença da toxina botulínica. 
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AMAZONAS É O ESTADO DO NORTE QUE MAIS REGISTROU MORTES POR DENGUE EM 2017 
03/02/2018 às 09h30 

O Amazonas foi o estado da região Norte que mais registrou óbitos provocados pela dengue em 2017. 

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 2/2018, do Ministério da Saúde, três mortes ocorreram 

no Estado, o que corresponde à metade dos óbitos por dengue no Norte. Ainda segundo o boletim 

divulgado nesta semana, com cinco casos registrados, o Amazonas também foi o estado nortista onde 

mais foram identificados pacientes com dengue grave – chamada, antigamente, de dengue 

hemorrágica e que pode provocar a morte. 

Na comparação com 2016, os óbitos pela doença e casos de dengue grave aumentaram no 

Amazonas. No ano retrasado, apenas uma morte e quatro ocorrências de dengue grave foram 

contabilizadas em todo o Estado. Os casos de dengue com sinais de alarme, quando são detectadas 

manifestações clínicas correspondentes a uma complicação da doença, também cresceram no 

Amazonas. Em 2016, nove pacientes foram diagnosticados, já, no ano passado, o número subiu para 

11. 

A região Norte foi a segunda que menos registrou óbitos por dengue no país em 2017. De 

acordo com o Ministério da Saúde, foram 6 mortes contabilizadas. O número deixou a região apenas à 

frente do Sul, onde não ocorreram mortes provocadas pela doença. Com 65 óbitos, o Centro-Oeste foi 

à região que mais registrou mortes por dengue. Nordeste (38) e Sudeste (32) aparecem na sequência. 

Ao todo 141 pacientes morreram em função da dengue no Brasil durante 2017. O número é 5 vezes 

menor que o de 2016, quando ocorreram 701 óbitos.  

Em 2016, cinco óbitos por dengue ocorreram no Norte. A principal mudança no quadro de 

óbitos por dengue no Norte em comparação entre 2016 e 2017 é a troca de posições na liderança do 

ranking. Rondônia, que contabilizou três mortes no ano retrasado, não registrou nenhuma no ano 

passado. Tocantins, que não havia contabilizado óbitos por dengue em 2016 saltou para a segunda 

posição, com duas mortes em 2017, ficando atrás apenas do Amazonas. O Amapá foi o outro estado 

nortista onde um paciente com dengue morreu no ano passado. 

Em 2016, quando registrou apenas uma morte, o Amazonas ficou no segundo lugar do ranking 

de óbitos por dengue na região Norte. A quantidade de casos de dengue grave na região Norte 

permaneceu a mesma: 14. No Brasil, o número caiu 70,5%, regredindo de 919 para 271. Casos 

prováveis diminuíram segundo o Ministério da Saúde, o número de casos prováveis de pacientes 

infectados com dengue diminuiu 46,6% no Amazonas entre 2016 e 2017, caindo de 7.471 para 3.984. 

No Norte, a queda foi de 39,8% - de 37.693 para 22.660. Em 2017, 252.054 casos prováveis de 

dengue foram registrados no Brasil, número 83% menor que os 1.483.623 contabilizados em 2016. 

 

 

 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/amazonas-e-o-estado-do-norte-que-mais-registrou-mortes-por-dengue-em-2017
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LEISHMANIOSE, UM RISCO EM ASCENSÃO EM PERNAMBUCO 
29/01/18 às 23h28 

A Folha de Pernambuco inicia nesta edição uma série, em dois dias, de reportagens sobre o 
aumento da leishmaniose visceral (LV) humana no Estado. A doença tem alto percentual de morte se 
não tratada a tempo. Nesta matéria, é mostrado o cenário atual da enfermidade que, nos dois 
últimos anos, teve alta de 44,5%. Assim como a febre amarela, a malária e as arboviroses, a LV é 
transmitida pela picada de um inseto, o mosquito-palha.  Na edição de quarta-feira (31), a 
reportagem abordará a vigilância animal e vetorial. 

Fora a perda acentuada de peso, o crescimento do abdômen e uma febre recorrente que 
fizeram a mãe de João Miguel, 2 anos, a dona de casa Aline Viana dos Santos, 22, buscar ajuda 
médica para o menino, na cidade de Águas Belas, no Sertão pernambucano, no fim do ano passado. 
O quadro se arrastava por quase um mês. O que para ela poderia ser reflexo do nascimento dos 
dentes do bebê começou a virar pesadelo assim que entrou em uma unidade de saúde. As suspeitas 
sobre o que o garoto poderia ter se multiplicaram: de uma severa anemia até uma possível leucemia. 
Até que algumas semanas depois a confirmação de exames, já no Recife, atestou a leishmaniose 
visceral (LV), popularmente conhecida como calazar. A enfermidade, que está no rol dos males 
negligenciados, tem apresentado novo crescimento em Pernambuco, conhecidamente área 
endêmica. Desde 2014, os casos notificados ao ano estão acima de 300 e os confirmados acima de 
100. Em 2017, foram confirmados 172 doentes, volume 44,5% maior do que no ano anterior. O 
cenário epidemiológico deixa em alerta as autoridades de saúde. 

No leito do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), na região central do Recife e 
referência pernambucana no trato de LV, o pequeno Miguel nem lembra o menino agitado de outras 
épocas. “Ele não pode ficar fazendo muita coisa. Os remédios são fortes e é perigoso por causa do 
baço e do fígado crescidos. Ele não pode se machucar ou cair”, explica a mãe. O inchaço da barriga 
devido ao aumento desses órgãos é o sinal mais visível da doença. Aline Viana contou que, além do 
filho, outra criança de Águas Belas esteve internada no HUOC em dezembro, informação validada 
pelo hospital.  

A notícia desses dois casos confirmados na cidade tirou o sossego da comunidade, que 
aponta ainda a falta de pulverização contra os mosquitos e inexistência de testes rápidos para os 
cães no município. “O povo está desesperado. Tenho outra filha de 4 anos e mandei minha mãe fazer 
um hemograma nela para ver se dava algo alterado. Mas, graças a Deus, está tudo bem com ela.” A 
mãe acredita que o adoecimento do filho teve relação com uma cadela da família com a qual Miguel 
vivia brincando e que também adoeceu e precisou ser eutanasiada. O menino passou mais de um 
mês internado para o tratamento no HUOC e recebeu alta médica há uma semana.  

 

A Prefeitura de Águas Belas diz ter tomado medidas de bloqueio contra os insetos, mas afirma ter 
tido dificuldade com relação ao inseticida que é o mesmo usado no combate ao vetor da Doença de 

http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2018/01/30/NWS,57192,70,449,NOTICIAS,2190-LEISHMANIOSE-RISCO-ASCENSAO-PERNAMBUCO.aspx
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Chagas. A gestão informa ainda que de novembro de 2016 até a primeira semana de 2017 foram 
confirmados cinco casos de LV em humanos. Todos foram em menores de 12 anos de idade.  

 “Estamos vendo um aumento de leishmaniose em homens, mas principalmente em crianças. 
Talvez porque nos pequenos a exposição (ao vetor) seja maior”, afirma a infectologista pediátrica do 
HUOC Regina Coeli. Do total de casos confirmados na população em geral, no ano de 2017 (172), 70 
são de meninos e meninas até os 9 anos de idade. Desses, 46 casos estão distribuídos entre crianças 
de apenas 1 a 4 anos. Problemas de imunidade e desnutrição entre os pequenos também facilitam a 
transmissão. Não só o adoecimento, mas a mortalidade entre eles é recorrente.  

A médica indica que os óbitos, de forma geral, estão muito relacionados à descoberta tardia 
da doença. “É preciso atenção para as pessoas que vivem em áreas endêmicas, em pensar nesse 
diagnóstico de início. Muitas vezes isso só acontece depois de dois meses de febre e de perda de 
peso”, lamentou. O retardo no início do tratamento piora a situação das plaquetas, os riscos de 
infecções e as chances de sangramentos, além de prolongar a internação hospitalar e a incerteza 
sobre o resultado dos remédios. A médica iniciou um estudo para investigar possíveis gargalos da 
mortalidade de leishmaniose visceral nos pernambucanos. Desde 2014, as mortes pela doença têm 
ficado acima de dez anualmente. Ano passado, foram 16 óbitos, 6,6% a mais que em 2016. Entre as 
mortes, seis foram de crianças até 14 anos de idade.  

Além das crianças, os casos entre os adultos do sexo masculino também são constantes. De 
acordo com o infectologista Demetrius Montenegro, por mês, ao menos dois pacientes dão entrada 
no HUOC com a suspeita de leishmaniose. Nesse público adulto, um complicador da enfermidade é a 
coinfecção pelo vírus HIV, que, junto com a leishmaniose, pode deprimir ainda mais a resposta do 
paciente ao tratamento.  

O especialista destaca que, além do acometimento do baço e fígado, a LV compromete a 
medula óssea, onde são produzidas as células de defesa do organismo. Outro grupo com maior 
chance de contrair a doença e de ter complicações é o de transplantados. Montenegro também 
reforça que os profissionais de saúde devem estar mais sensíveis na suspeição de leishmaniose em 
pessoas que moram em áreas de risco e apresentam febre, anemia e aumento do baço e fígado. A 
suspeita pode ser feita apenas com base clinica, mas deve ser confirmada com exames laboratoriais. 
Entre eles, um mielograma (punção da medula) e uma sorologia.  

Especialistas de várias áreas da saúde concordam que há uma mudança de padrão da LV em 
curso. E isso pode explicar o aumento que a doença vem tendo no Estado, mas também em outras 
partes do Brasil. Historicamente, relacionada a áreas silvestres, a doença está se urbanizando. 
Mesmo se mantendo com maioria de casos no Interior - entre as 11 cidades pernambucanas com 
maior ocorrência da doença apenas uma fica na RMR -, a leishmaniose visceral tem invadido os 
centros desses pequenos municípios que avançam sobre áreas de mata numa urbanização precária e 
perigosa. 

“Normalmente, esta doença é silvestre. No entanto, com o homem invadindo e fazendo 
desmatamento na região, o mosquito que transmite o parasita tende a se aproximar mais da área 
urbana para sobreviver. É o instinto de sobrevivência do transmissor. E é provavelmente isso que 
esteja mudando o perfil epidemiológico da região”, sugere Demetrius Montenegro. O gerente de 
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Vigilância e Controle de Zoonoses do Estado, Francisco Duarte, reitera que está no desequilíbrio 
ecológico um dos principais sinais vermelhos para a doença na contemporaneidade e o impacto fica 
claro quando se observa o crescimento de adoecimento humano. “Isso está acontecendo não só no 
Estado, mas em todo Nordeste. Quando estudamos leishmaniose no passado dizíamos que ela era 
uma doença de ‘pé-de-serra’ e ‘boqueirão’, mas hoje temos LV nas cidades. Em Petrolina, a doença 
esta em bairros residenciais. Em Caruaru também. Na divisão de Rio Doce, em Olinda, com Janga, em 
Paulista, também há risco. A doença se urbanizou”, alerta. 
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CINCO CASOS SUSPEITOS DE FEBRE AMARELA SÃO NOTIFICADOS NA PB, DIZ SAÚDE 
30/01/2018 15h23 

 
Cinco casos suspeitos de febre amarela foram notificados na Paraíba entre 1º de janeiro e 

esta segunda-feira (29), segundo informado no boletim informativo divulgado pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). Os casos estão sendo investigados, pois os cinco pacientes tiveram histórico 
de viagem para áreas com risco de transmissão da doença nos últimos 15 dias - São Paulo, Goiás, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
 

Segundo a SES, entre os casos registrados, quatro foram em João Pessoa e um em Alagoas 
Grande, no Brejo do estado. A secretaria ressalta que os casos seguem em investigação, aguardando 
resultados de exames laboratoriais e investigação epidemiológica. 
A SES lembra que a Paraíba é considerada área livre para febre amarela, sem circulação viral. Porém, 
se faz necessário que os serviços de saúde públicos e privados estejam atentos a possíveis casos 
suspeitos, conforme Portaria nº 204/2016 e definição do Ministério da Saúde. 

A portaria diz que “indivíduo com quadro febril agudo (até 7 dias), de início súbito, 
acompanhado de icterícia e/ou manifestações hemorrágicas, residente ou precedente de área de 
risco para febre amarela ou de locais com ocorrência de epizootias em primatas não humanos ou 
isolamento de vírus vetores nos últimos 15 dias, não vacinado contra febre amarela ou com estado 
vacinal ignorado”. 
 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
pós resultados de exames obtidos na tarde desta segunda-feira (29). Descartou um caso suspeito de 
Febre Amarela em um estudante. 
O estudante de João Pessoa voltou de São Paulo, zona endêmica da doença, em dezembro e 
procurou a UPA Oceania, no Aeroclube, neste fim de semana com “sintomas semelhantes aos da 
doença”, segundo o secretário de saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/cinco-casos-suspeitos-de-febre-amarela-sao-notificados-na-pb-diz-saude.ghtml
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OPAS ALERTA SOBRE AUMENTO DA MALÁRIA NO BRASIL E EM PAÍSES DA AMÉRICA 

LATINA 
31/01/2018 às 19h06 

No início de 2017, a Opas alertou sobre o risco de surtos, aumento de casos e óbitos em 
áreas endêmicas, bem como a possível recuperação da doença em áreas onde a transmissão havia 
sido interrompida. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) alertou nesta sexta-feira (2) sobre o aumento 
de casos de malária no Brasil, Equador, México, Nicarágua e Venezuela no ano passado e pediu para 
as autoridades da região que reforcem a vigilância e o controle. A informação é da Agência EFE. 

A tendência inverteu-se após quase uma década (2005-2014) de queda da malária na 
América Latina, uma doença transmitida pela picada de um mosquito e pode causar infecção 
cerebral, insuficiência renal ou meningite. Em 2016, oito países notificaram a Opas um aumento de 
casos: Colômbia, Equador, El Salvador, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá e Venezuela. E no ano 
passado foram cinco: Brasil, Equador, México, Nicarágua e Venezuela. O Brasil notificou 174.522 
casos de malária entre janeiro e novembro de 2017 na região Amazônica, um aumento em relação 
aos 117.832 casos reportados em 2016. 

Na Venezuela, o Centro Nacional de Ligação para o Regulamento de Saúde Internacional 
notificou a Opas que, entre as semanas 1 e 42 de 2017, foram registrados 319.765 casos de malária, 
um aumento em relação aos 240.613 casos reportados em 2016. Já na Mesoamérica, o aumento de 
casos aconteceu na Nicarágua, onde os casos notificados passaram de 6.209 em 2016 para 10.846 no 
ano seguinte. 

No início de 2017, a Opas alertou sobre o risco de surtos, aumento de casos e óbitos em 
áreas endêmicas, bem como a possível recuperação da doença em áreas onde a transmissão havia 
sido interrompida. 

As OPAS adverte que as conquistas alcançadas no caminho para a eliminação da doença 
podem ser comprometidas se as ações de vigilância e controle em toda a região não forem mantidas 
ou fortalecidas. 
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