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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 NEGA SURTO DE GRIPE H1N1 NO DISTRITO FEDERAL 
02/10/2018  às 17h25 

“Nós não temos nenhum tipo de surto de H1N1, a situação está absolutamente sob controle. Não há 
necessidade de nenhuma instituição de ensino fechar as portas ou suspender aulas”, afirmou hoje (2) 
o secretário de Saúde do Distrito Federal, Humberto Fonseca, em entrevista coletiva. 

Dos 12 casos apresentados como suspeitos em duas escolas – quatro em Ceilândia e oito em 
Taguatinga – não houve uma única confirmação da existência do vírus e apenas um deles foi 
oficialmente notificado à secretaria na noite desta segunda-feira (1º). Segundo o secretário, todos os 
casos passaram por uma mesma instituição privada de saúde em Taguatinga. 

“Nessas crianças foram feitos testes rápidos que são testes de triagem cuja qualidade ainda está 
sendo averiguada e que não permitem o diagnóstico. Então, não temos nenhuma confirmação em 
relação a essas 12 crianças de H1N1”, disse o secretário. 

O teste feito nas crianças está sendo analisado pela Vigilância Epidemiológica junto com o 
Laboratório Central de Brasília. 

A secretaria estuda autuar a instituição de saúde que atendeu as crianças por não ter notificado a 
suspeita da doença para a Vigilância Epidemiológica, procedimento obrigatório no caso de suspeita 
de H1N1. De acordo com Fonseca, os 12 casos suspeitos serão averiguados. “Vamos procurar as 12 
crianças que tiveram os casos noticiados pela imprensa para fazer o teste de verdade, que é o teste 
de cadeia de polimerase para identificar o DNA viral e saber se houve a infecção por esse vírus. ” 

Neste ano, foram registrados no Distrito Federal 524 casos de síndrome respiratória aguda grave, 
com 16 óbitos em decorrência da doença. Desses casos, 68 foram confirmadas como gripe H1N1, 
com seis óbitos registrados em função da doença. 
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CASO DE SARAMPO NO DF É DE ADOLESCENTE QUE JÁ TINHA SIDO VACINADO 
04/10/2018 às 12h21  

 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou hoje (4) o primeiro caso de sarampo na unidade 
federativa – um adolescente de 16 anos que viajou em julho para Manaus, onde há surto da doença. 
De acordo com a pasta, o rapaz chegou a procurar atendimento médico na capital amazonense, foi 
tratado e liberado. Após retornar para casa, entretanto, e ainda apresentando sintomas, ele 
procurou novamente uma unidade de saúde. A confirmação de que se tratava de sarampo chegou na 
última terça-feira (2), após análise feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. 

 

Em entrevista coletiva, a subsecretária de Vigilância à Saúde, Maria Beatriz Ruy, informou que o 
adolescente já havia recebido as duas doses previstas contra o sarampo. O rapaz, segundo ela, faz 
parte de um grupo de cerca de 5% da população que não produz anticorpos contra a doença mesmo 
após a aplicação da vacina e, quando exposta ao vírus, apresenta um quadro mais brando. O 
adolescente foi tratado e já está curado, sem nenhum tipo de sequela associada à doença. “Todas as 
ações de controle foram realizadas”, destacou Maria Beatriz. A mãe do menino, que só havia tomado 
uma dose da vacina, já recebeu o reforço adequado. 

 

Cobertura vacinal 

A coordenadora admitiu, entretanto, que a cobertura vacinal contra o sarampo no Distrito Federal 
está em 90,3% – abaixo dos 95% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
também da média nacional, atualmente em 97%. “Esse índice não nos deixa em situação 
confortável”, disse. Dados da pasta apontam que o Distrito Federal registrou, desde janeiro, 68 casos 
suspeitos de sarampo. “É importante que todas as pessoas, a partir dos 12 meses até os 29 anos, 
tenham duas doses e, dos 30 anos até os 49 anos, pelo menos uma dose”, reforçou. 

H1N1 

Sobre os casos de infecção pelo vírus H1N1 noticiados nos últimos dias em escolas públicas do 
Distrito Federal, a secretaria informou que, até o momento, notificou cinco casos de crianças 
internadas com síndrome respiratória aguda grave – que não necessariamente envolve infecção por 
H1N1. As crianças, com idade até 6 anos, apresentam uma espécie de agravamento do quadro gripal, 
mas que pode ser causado por outros tipos de vírus além do H1N1. Elas estão sendo tratadas e 
acompanhadas por equipes da pasta. 
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ALTO NÚMERO DE BEBÊS NASCIDOS SEM BRAÇOS E MÃOS INTRIGA AUTORIDADES DE 

SAÚDE NA FRANÇA 
04/10/2018 às 18h47 

Pelo menos três regiões da França investigam os motivos que teriam provocado um elevado número 
de casos de malformações inexplicadas em bebês. 

Um relatório divulgado nesta quinta-feira (4) pela Agência de Saúde Pública do país confirma que o 
Morbihan, departamento localizado na região da Bretanha, e o Loire-Atlantique, no oeste do país, 
apresentaram "um excesso de casos" de crianças nascidas sem mãos ou braços, porém não avançou 
nas explicações para o problema. 

Uma investigação epidemiológica foi realizada após o relato de vários nascimentos de crianças com 
deformidades em diferentes regiões da França, entre 2007 e 2014. 

"Chorei e meu marido desmaiou", conta Mélanie Vitry, mãe que deu à luz, em 2010, a um menino 
nascido sem a mão direita. O caso exibido no canal de TV França 2 está longe de ser uma exceção na 
região onde a família mora. 

Nas proximidades da mesma cidade, Druillat, no departamento de Ain, sete bebês nasceram sem 
braços ou mãos, entre 2009 e 2014. 

A análise dos casos notificados na região da Auvergne-Rhône-Alpes para crianças nascidas nesse 
período "não mostrou um excesso de casos”. Tampouco foi identificada “uma exposição comum à 
ocorrência dessas malformações", o que impediu orientar novas investigações. 

Porém, as investigações sobre três casos em Loire-Atlantique, ocorridos entre 2007 e 2008, e quatro 
casos na Bretanha, entre 2011 e 2013, configuram "um número excessivo de casos" em relação à 
média nacional. 

Contudo, segundo o relatório da Agência de Saúde Pública, “nenhuma exposição comum foi 
identificada" que pudesse justificar essas ocorrências. Mesmo assim, "a Agência está atenta ao 
surgimento de novos casos nestas regiões e no resto da França." 

Investigações "complexas" 

O monitoramento sobre defeitos de nascimentos é algo complicado, particularmente devido à 
raridade dos acontecimentos. 

Para realizar este relatório, o Serviço de Saúde Pública francês aplica um protocolo complexo. Uma 
primeira verificação é feita para saber se os casos são idênticos e se eles compartilham a mesma 
definição clínica. 

Em seguida, a pesquisa compara a frequência de casos notificados em uma determinada área com a 
média nacional. Finalmente, um trabalho de campo é realizado com as mães para perguntar sobre a 
gestação, o que se chama de "busca de uma possível exposição conjunta". 
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Existe algo em comum entre essas grávidas? 

Em cada departamento envolvido, as mães receberam questionários sobre seu estilo de vida durante 
a gravidez. Nos três departamentos, nenhum fator determinante, como uso de medicamentos, 
drogas ou relatos de malformações nas famílias, pôde ser identificado que pudesse explicar esses 
casos. Além disso, todas as gestações não tinham anormalidades. 

Então o que poderia explicar o problema? 

Na ausência de uma história e de fatores claramente estabelecidos, surge a questão do ambiente. 
Para o epidemiologista Emmanuelle Amar, existe uma chance considerável dessas malformações 
serem causadas pela exposição de mães a produtos fitossanitários, como por exemplo pesticidas, 
durante a gravidez. 

"Estamos diante de um possível escândalo de saúde pública", disse a especialista ao canal FranceInfo. 

Até o momento, não há provas suficientes para atestar a relação entre deformidades e esse tipo de 
produtos, segundo a Agência de Saúde Pública francesa. 
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BRASIL PODE PERDER CERTIFICADO DE ELIMINAÇÃO DO SARAMPO, ALERTA OPAS 
30/09/2018 

O Brasil tem até fevereiro de 2019 para reverter os surtos de sarampo registrados em diversas áreas 

do país – sob pena de perder o certificado de eliminação da doença, concedido pela Organização 

Pan-Americana da Saúde (Opas) em 2016. O alerta foi feito pela assessora regional de Imunizações 

da entidade, Lúcia Helena de Oliveira, durante a 20ª Jornada Nacional de Imunizações, no Rio de 

Janeiro. 

Dados do Ministério da Saúde mostram que, até 24 de setembro, foram confirmados 1.766 casos de 

sarampo, dos quais 1.367 no Amazonas e 325 em Roraima. 

Há ainda, segundo a pasta, quase 8 mil casos em investigação em ambos os estados, além de casos 

isolados em São Paulo (3), no Rio de Janeiro (18), no Rio Grande do Sul (29), em Rondônia (2), em 

Pernambuco (4), no Pará (14) e em Sergipe (4). 

Lúcia Helena de Oliveira lembrou que a Venezuela, de onde veio a cepa de sarampo identificada no 

Brasil, perdeu seu certificado de eliminação em junho deste ano. 

Contra o tempo 

O critério adotado pela Opas para conferir transmissão sustentada é que o surto se mantenha por 

um período superior a 12 meses. As autoridades sanitárias brasileiras, portanto, correm contra o 

tempo, já que os primeiros casos da doença no Norte do país foram identificados no início do ano. 

“Sabemos que os casos no Brasil são de importação, lamentavelmente, pelas condições de saúde em 

que vive a Venezuela. Mas só estamos tendo casos de sarampo no Brasil porque não tínhamos 

cobertura de vacinação adequada. Se tivéssemos, esses casos viriam até aqui e não produziriam 

nenhum tipo de surto”, destacou a assessora da Opas. 

Atualmente cerca de 4,4 mil municípios atingiram a meta de vacinação estipulada por meio de 

campanha, o que representa que aproximadamente 1,3 mil cidades permanecem com coberturas 

vacinais que deixam a desejar. 

“As importações continuarão sendo uma ameaça permanente. A única forma de evitar a 

disseminação do vírus é obtendo coberturas vacinais acima de 95% em todos os municípios – não 

somente em nível de país”, ressaltou Lúcia Helena Oliveira 
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CAPITAL REGISTROU 4 MORTES POR MENINGITE NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO 
04/10/2018 às  18h15 

Campo Grande registrou no primeiro semestre deste ano quatro mortes por meningite. Dessas, três 

são por meningite bacteriana e uma por meningite viral, de acordo com a Sesau (Secretaria 

Municipal de Saúde). 

A pasta apontou que as morte ocorreu nos meses de janeiro, fevereiro abril e junho. 

Conforme a Sesau, no mesmo período do ano passado foram registadas duas mortes por meningite 

na Capital. O ano todo terminou com três mortes pela doença, mesmo registro de 2016. No ano 

anterior foram registradas quatro mortes, enquanto 2014 fechou com mais mortes dos últimos cinco 

anos. Ao todo são seis mortes registradas. 

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro. A doença é 

provocada, principalmente, por bactérias ou vírus, mas nem todas são contagiosas ou transmissíveis. 

Pessoas de qualquer idade podem contrair meningite, mas as crianças menores de 5 anos são mais 

atingidas. 

Conforme o Ministério da Saúde, a transmissão pode ser através da fala, tosse, espirros e até mesmo 

beijos, passando da garganta de uma pessoa para outra. Nem todos ficam doentes. O organismo se 

defende com os anticorpos que cria através do contato com essas mesmas bactérias, adquirindo 

resistência à doença. As crianças de 6 meses a 1 ano são as mais vulneráveis a meningite 

meningococo porque geralmente ainda não desenvolveram anticorpos para combatê-la. 

Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça forte, vômitos, rigidez no pescoço, manchas 

vinhosas na pele e estado de desânimo. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/capital-registrou-4-mortes-por-meningite-no-primeiro-semestre-deste-ano

