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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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CASOS DE ESCARLATINA E MENINGITE VIRAL EM ESCOLAS ACENDEM ALERTA 
31/10/2018 às 10:06 

Casos de escarlatina e de meningite viral em alunos de escolas do Recife estão deixando pais e 
professores preocupados. As doenças são contagiosas e devem ser tratadas assim que surgirem os 
primeiros sintomas. 

A meningite é uma inflamação nas membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, 
transmitida por meio da tosse ou do espirro. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre e 
torcicolo. As meningites bacterianas podem ser prevenidas com vacinas, mas nem todas estão 
disponíveis na rede pública. 

Meningite viral 

De acordo com a infectologista Analiria Pimentel, as meningites virais são mais comuns nas 
mudanças de estações. Não há surto da doença no momento, e ela não pode ser evitada com vacina.  

Escarlatina 

Em relação à escarlatina, há um surto no Recife. Causada por bactéria, a doença provoca febre, dor 
de garganta, coceira e manchas vermelhas pelo corpo. O contagio é pela tosse, espirro ou 
compartilhamento de bebidas. Não existe vacina contra escarlatina, mas ela pode ser evitada com 
alguns cuidados. O grande risco da escarlatina é de não ser tratada corretamente. 
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DESCOBERTA DE VÍRUS DA ZIKA EM MACACO SUGERE CICLO SILVESTRE DA DOENÇA 
30/10/2018 às 13:44 

Um estudo feito por pesquisadores, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp), mostrou que macacos haviam sido mortos a tiros ou pauladas pela população nos 
municípios de São José do Rio Preto (São Paulo) e de Belo Horizonte estavam infectados com o vírus 
da Zika, o que fez com que adoecessem e ficassem mais vulneráveis ao ataque humano. Os ataques 

ocorreram porque as pessoas suspeitavam que eles estavam com febre amarela.  

Segundo Nogueira, apesar de o vírus da zika já ter sido encontrado em macacos que vivem perto de 
humanos no Ceará, esta é a primeira vez que é identificado como epidemia. O professor disse ainda 
que, durante a epidemia de febre amarela, os pesquisadores perceberam que havia muitos macacos 
mortos, não pela febre amarela, mas pela ação das populações humanas, com medo de serem 

contagiadas. Esses macacos foram mortos a tiros, pauladas ou mordidos por cachorros.  

Após análise de carcaças dos macacos, constatou-se que o vírus que os infectou é muito parecido 
com o que estava infectando os humanos. No mesmo lugar onde as carcaças foram coletadas, foram 

encontrados e coletados mosquitos infectados por zika. 

Ciclo da febre amarela 

Os pesquisadores concluíram que a infecção natural e experimental de macacos com zika indica que 
esses animais podem ser hospedeiros vertebrados na transmissão e circulação do vírus em 
ambientes tropicais urbanos, mas é preciso que sejam feitos mais estudos para avaliar o papel deles 
macacos na manutenção do ciclo urbano do zika. 

Segundo o professor no Centro de Doenças Tropicais da University of Texas Medical Branch (UTMB) 
Nikos Vasilaks, doenças que ocorrem ao mesmo tempo em vários animais de uma mesma área 
geográfica serão sempre fonte de epidemias entre humanos, mesmo após um possível controle e 
erradicação do ciclo de transmissão urbana por meio das vacinas e antivirais. 

 O vírus da zika apareceu originalmente em macacos na África. Esporadicamente, o vírus saía das 
florestas e infectava populações humanas. Quando se propagou da África para a Ásia, o vírus passou 
a circular só entre humanos. E, aparentemente, manteve essa característica quando se instalou nas 
Américas, o que sugeria um ciclo semelhante ao do vírus da dengue. 

Segundo o professor, a nova descoberta sugere uma epidemia mais parecida com a da febre 
amarela, o que, se for confirmado, pode tornar o combate à zika mais difícil.  
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ÍNDICE DE INFESTAÇÃO AUMENTA E FORMIGA TEM RISCO DE SURTO DE DENGUE, APONTA 

LIRAa 
30/10/2018 às 12:53 

O quarto Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) em Formiga apontou um índice 
de infestação de 5,5%. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (30) pela Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio do Setor de Controle de Endemias. 
 
A pesquisa foi feita entre os dias 23 e 26 de outubro e ficou constatado que 95% dos focos do 
mosquito estão nas residências. 
 
O índice de infestação predial registrado nesta quarta fase foi maior do que o índice do t erceiro 
levantamento realizado em agosto deste ano e que totalizou 2,5%. 
 
Ações 
Com o resultado, os agentes irão realizar um trabalho diferenciado nos bairros onde o índice foi mais 
alto. Além do tratamento focal, eles irão reforçar o trabalho educativo nessas localidades. 
Segundo o gerente de Endemias, o setor está fazendo um planejamento para poder atuar nos bairros 
conforme a necessidade. Os agentes estão realizando a aplicação de inseticida (UBV Costal) nas 
localidades onde estão sendo notificados casos prováveis por Dengue. 
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VIZINHA A NA QUE OCORRE SURTO, BATAYPORÃ COMEÇA A REGISTRAR CASOS DA 

SÍNDROME MÃO-PÉ-BOCA 
02/11/2018 às 09:29 

Batayporã passa a entrar em estado de alerta com o surgimento de casos da síndrome mão-pé-boca. 
Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, cerca de 20 crianças já foram 
diagnosticadas desde a última semana no município vizinho a Nova Andradina que vive um surto da 
doença. 

Procurada pela reportagem, a secretária municipal de Saúde, Marcela Leite Macedo, detalhou que 
está aguardando a conclusão de um levantamento que foi solicitado às cinco unidades de ESF 
(Estratégia de Saúde Família) para ter um número exato da quantidade de crianças infectadas.  

Conforme a secretária, a informação inicial é que a doença tem acometido alunos de toda a rede de 
ensino, em especial nas duas escolas municipais - que inclui a faixa etária mais atingida – e as duas 
creches que atendem hoje cerca de 500 crianças. 

“Em alerta diante do cenário hoje verificado em todo o Estado, o município está atento à incidência 
de casos para evitar que um surto aconteça. Trata-se de uma doença altamente contagiosa, que se 
não controlada, mais crianças podem ser atingidas. A Secretaria de Saúde está repassando 
orientações aos pais para tomar adotar os meios de prevenção e contágio necessários que a situação 
exige”, afirma Marcela ao expor que está sendo elaborando um folder com informações sobre a 
síndrome para ser entregue à população do município. 
 
Como meio de evitar a propagação da síndrome, Marcela disse ainda que as unidades de ensino 
redobraram os cuidados de higienização e pede a colaboração dos pais para não levar as crianças à 
escola em caso de contágio. “Quanto mais evitarmos que uma pessoa contaminada tenha contato 
com outras, mas nos veremos livres de uma incidência maior. Nova Andradina está vivendo um surto 
e o fato de estarmos muito próximos, dá indícios que o mesmo pode ocorrer aqui se não ficarmos 
atentos”, salienta a secretária. 
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MANAUS TEM 103 NOVOS CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO, APONTA SEMSA 
29/10/2018 às 17:26 

O 34º Informe Epidemiológico de Monitoramento de Casos de Sarampo da Prefeitura de Manaus 
aponta 103 novos casos confirmados da doença na capital amazonense. Segundo o boletim, no 
entanto, apenas 15 foram registrados nas últimas quatro semanas, e os demais casos são de 
períodos anteriores que aguardavam resultado laboratorial.  
 
Manaus registrou, desde fevereiro, 8.315 casos notificados, sendo 1.427 confirmados, 489 
descartados e 6.399 em investigação (aguardando resultado laboratorial). 
 
Em comparação com o 33º Informe, das 98 novas notificações de sarampo, apenas 21 foram 
registradas na última semana analisada e as outras 77 estavam aguardando a inserção no sistema de 
monitoramento. 
 
O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, reforça que os dados continuam a indicar 
diminuição no registro de novos casos suspeitos notificados, chegando a uma redução de 46,2% no 
período de 29 de julho a 20 de outubro, em comparação com os casos registrados no período de 6 de 
maio a 28 de julho. 
 
“A redução tem sido identificada desde o final de julho, quando teve início a segunda etapa do Plano 
de Contingência contra o Sarampo, com ações de varredura de casa em casa para vacinação, 
intensificação vacinal em pontos estratégicos e nas Unidades de Saúde. Agora é preciso manter a 
atenção reforçada nos grupos considerados mais suscetíveis”, informa Marcelo Magaldi.  
 
É o caso das crianças menores de um ano, que, no período de 7 a 20 de outubro, represent aram 
40,8% do total de 49 casos suspeitos de sarampo, sendo que o aumento do índice nessa faixa etária 
tem sido registrado nas últimas semanas. 
 
Entre 29 de julho a 1º de setembro, foram 2.101 casos suspeitos notificados e, desse total, 14,5% 
foram registrados em menores de um ano. Já no período de 2 de setembro e 6 de outubro, Manaus 
registrou um número menor de casos suspeitos, com um total de 405 notificações, mas o índice 
entre crianças menores de um ano subiu para 22,5%. 
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