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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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IMUNIZAÇÃO DE GESTANTES ESTÁ ABAIXO DA MÉDIA EM PERNAMBUCO 
03/04/18 às 07h01 

 

Apesar de estar acima da média nacional na vacinação de dTpa em gestantes, em 93,5% dos 
municípios de Pernambuco a cobertura do público-alvo está abaixo do considerado ideal (95%). O 
imunizante que protege mãe e bebê contra difteria, tétano e coqueluche neonatal tem sido 
apontado como principal aliado para enfrentar essa última doença, que somente entre 2016 e 2017 
teve um crescimento de quase 35%. Se no Brasil a taxa global de proteção gestacional pela dTpa é de 
cerca de 38%, no Estado é de 50,35%, mas em municípios como Terra Nova, Itacuruba, Paranatama, 
Santa Filomena e Nazaré da Mata não alcançou nem 5% da população de grávidas no ano passado 
segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

 
“A cobertura do Recife é 78%, que ainda é baixa. Precisamos chegar pelo menos aos 95%, que é o 
ideal. Chegando a 100% é melhor ainda. Mas se você for comparar com o Brasil  e com o Estado 
temos uma cobertura relativamente alta”, comentou a coordenadora do Programa de  Imunização do 
Recife, Elisabeth Azoubel. Combater a evasão de imunização passa por melhorar a orientação da 
grávida sobre a segurança e os ganhos da vacina no pré-natal, e não está relacionada com falta das 
doses.  
zx“Ela é acelular, menos reatogênica (menos reações). É uma vacina super segura. A dose não causa 
nenhum problema nem para a gestante, nem para o bebê, pelo contrário”, reforçou Elisabeth.  

 
              Dentro do rol de vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde para gestantes - completam 
a lista a imunização contra Hepatite B e Gripe -, a dTpa tem assumido um protagonismo no combate 
a coqueluche no Estado. De janeiro a 29 de dezembro de 2017 foram 656 casos suspeitos 
notificados, sendo 210 confirmados. Já em 2018, até o último dia 11 de março, foram informadas 27 
suspeitas, com oito confirmados. Este ano, mais de 70% das notificações se concentram entre 
meninos e meninas menores de 1 ano de idade. 

 
A reportagem procurou todas as prefeituras citadas na lista de baixos resultados, mas não 

conseguiu contato com a maioria das Secretarias de Saúde. A gestora da pasta em Terra Nova, 
Samara Callou, afirmou que o percentual sobre a cidade não procede e que a maioria das gestantes 
do município foi vacinada. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFIRMA CASO DE GRIPE H1N1 EM PETROLINA, PE 
05/04/2018 às 16h33 

A Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, confirmou nesta 
quinta-feira (5) um caso de gripe H1N1 no município. Em nota enviada à TV Grande Rio, o órgão 
informou que a paciente de 56 anos teve todo o acompanhamento necessário e o caso já foi 

encerrado pelo setor. 

Segundo a nota da Secretaria de Saúde, “os primeiros sintomas da doença foram 
diagnosticados no dia 11 de fevereiro, após viagem a Salvador, e a confirmação saiu na última 
semana”. Ainda de acordo com a nota, a paciente recebeu todo o tratamento e só está internada por 

complicações devido à medicação. 

A Secretaria de Saúde informou que “os registros não representam uma situação de alerta 

máximo e que todas as unidades de saúde estão sendo monitoradas”. 

Confira a nota completa 

Com relação à notícia dos dois casos da gripe H1N1 confirmados em Pernambuco, em que 
um deles foi registrado em Petrolina, a Secretaria de Saúde esclarece que a paciente, de 56 anos, 
teve todo o acompanhamento necessário e o caso já foi encerrado pelo setor. 

Os primeiros sintomas foram diagnosticados no dia 11 de fevereiro, após viagem a Salvador, 
e a confirmação saiu na última semana. Reforçamos que a mesma recebeu todo o tratamento e só 

está internada por complicações devido à medicação, porém, trata-se de um caso isolado. 

Informamos ainda que os registros não representam uma situação de alerta máximo e que 

todas as unidades de saúde estão sendo monitoradas. 
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NATAL REGISTRA MAIS DE 1.800 CASOS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NOS 

PRIMEIROS  MESES DE  2018 
06/04/2018 às 14h40 

 

Natal registrou a notificação de 1.854 casos de arboviroses - dengue, zika e chikungunya - até 
esta semana. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal (SMS) nesta 

sexta-feira (6). 

Até agora, ainda de acordo com a secretaria, o número de ovos acumulados em 2018 é de 

189.733, cerca de 51% maior que os 125.265 contabilizados no mesmo período do ano passado.  

“Os casos ainda estão mais concentrados na zona Norte, com algumas ocorrências na zona 
Oeste. Percebemos uma pequena redução. Também estamos com redução nos índices de vetores 
(mosquito transmissor das doenças). Conseguimos conter o avanço dos casos com muita 
oportunidade e a perspectiva é boa para as próximas semanas”, destaca Alessandre Medeiros, chefe 

do Centro de Controle de Zoonozes de Natal. 

Para combater o aumento de ocorrências, a secretaria afirmou que promove uma série de 
procedimentos nas áreas com maior quantidade de registros, como uso de carros fumacê, atuação 

de agentes de saúde e ações educativas. 

“O importante é manter o alerta. Que a população busque atendimento médico quando 

identificar os primeiros sintomas e que continue tendo cuidado para não deixar local virarem 

criadores de mosquitos”, defende Alessandre Medeiros.  
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MAIS DOIS CASOS DE SARAMPO SÃO CONFIRMADOS EM MANAUS, DIZ FVS 
05/04/2018 às 16h27 

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou mais dois casos de 
sarampo em Manaus. Com o número, sobe para seis o número de registros da doença. Outros 96 
casos suspeitos seguem em investigação. 

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, a confirmação dos dois 
novos casos não altera as estratégias de saúde, iniciadas antes mesmo da confirmação laboratorial 
da doença pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

“O sarampo é uma doença de contágio rápido, portanto, as medidas de prevenção devem ser 
rápidas também. Por enquanto, os casos confirmados estão concentrados na capital, mas já há 
notificações de casos suspeitos no interior. Todos estão seguindo os protocolos de isolamento dos 
casos suspeitos e a realização imediata do bloqueio vacinal”, explicou.  

O diretor-presidente da FVS-AM, Bernardino Albuquerque, salienta que a principal estratégia 
é a vacinação das crianças. “Quase 80% dos casos notificados são em crianças menores de cinco 
anos. Por isso, precisamos sensibilizar os pais para a importância de imunizar seus filhos. Sarampo 
não tem tratamento específico, e em casos complicados pode levar a óbito”, ressaltou. 

Reforço nacional 

O Ministério da Saúde enviou para Manaus, na quarta-feira (3), três técnicos do EPI-SUS 
Fundamental, que irão compor a Sala de Situação de Vigilância em Saúde de Manaus e a Sala 
Estadual de Resposta Rápida para Surto de Sarampo no Amazonas, com objetivo de fortalecer os 
fluxos em andamento de contenção ao surto. 

Além dos técnicos, o Ministério da Saúde atendeu a solicitação da Fundação de Vigilância em 
Saúde do Amazonas no repasse de 250 mil doses de tríplice viral, que serão utilizadas na campanha 
vacinal em Manaus, para o público prioritário formado por crianças de seis meses a 5 anos de idade. 
Bernardino salienta que as unidades de saúde tanto da capital quanto do interior seguem atendendo, 
em sua rotina, pessoas com idade entre 12 meses a 49 anos de idade. 

Balanço epidemiológico 

O Amazonas tem 108 notificações para sarampo. Destas, seis registradas em Manaus foram 

confirmadas e duas descartadas, sendo uma na capital e uma em Anori. Seguem em investigação 96 

casos em Manaus, um em Iranduba, um em Itapiranga, um em Humaitá e um em São Gabriel da 

Cachoeira. 
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CONFIRMADA MORTE POR MENINGITE BACTERIANA NO INTERIOR DO ESTADO 
06/04/2018 às 14h08 

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que a causa da morte de um menino de cinco anos 
no início deste mês no norte do Rio Grande do Sul foi meningite bacteriana. O caso foi registrado no 
final do mês de março, na cidade de Soledade. A criança foi transferida para um hospital em Passo 
Fundo, mas não resistiu às complicações da bactéria, do tipo pneumococco.   

Conforme a Secretaria de Saúde do Estado (SES/RS), já existem vacinas disponíveis na rede 
municipal para a doença, mas não há confirmação se a criança havia sido imunizada.   

Segundo dados do governo gaúcho, com base nos dados do laboratório Central de Saúde 
Pública do Rio Grande do Sul, 356 notificações de meningite foram registradas em território gaúcho 
em 2018. Do total, sete pessoas já morreram.  

A Secretaria de Saúde do Estado informou que o balanço de notificações está dentro do 
padrão e que não há motivos para preocupação.  

Sobre a meningite 

É caracterizada por um processo inflamatório das meninges, membranas que revestem o 
encéfalo e a medula espinhal, e causada, principalmente, a partir da infecção por vírus ou bactérias.   
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SURTO DA SÍNDROME DA MÃO-PÉ-BOCA: 100 CASOS CONFIRMADOS EM ADAMANTINA 
06/04/2018 

Uma doença conhecida como Síndrome da Mão-Pé-Boca causa preocupação em muitos pais 
depois que cerca de 100 crianças de Adamantina com até sete anos apresentaram os sintomas da 
infecção. O surto ganhou repercussão após a morte de uma criança de um ano e 10 meses, que 
frequentava a Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Sonho de Criança, no bairro Mário Covas.  

Gabriel Valentin de Souza foi internado no dia 20 de março na Santa Casa de Adamantina, em 
estado febril, e foi liberado no dia seguinte. Com uma piora no estado do menino, a mãe o levou para 
um neurologista em Marília, que identificou uma hipertensão intracraniana. Diante de um estado de 
saúde já grave, a criança ficou internada no Hospital Materno Infantil, onde morreu na segunda-feira 
(2). 

Após a divulgação do caso, o secretário de Educação, Osvaldo José, descartou novo caso de 
meningite na cidade em entrevista a rádio Life FM. Porém, na quarta-feira (4), a Secretaria Municipal 
de Saúde divulgou que a causa do falecimento da criança era mesmo meningite viral. “A informação 
inicial era que se havia descartado a doença. Porém, quando tivemos acesso à declaração de óbito 
constava que era meningite viral”, informou o secretário de Saúde, Gustavo Rufino.  

Morte da criança 

A enfermeira técnica da Secretaria de Saúde, Rosemary Mantovani, explicou que Gabriel teve 
amidalite – inflamação na garganta – e foi internado, bem como afastado da creche. Na época, 
começou na unidade de educação um surto de diarreia e o surgimento da Síndrome da Mão-Pé-
Boca. 

“Esta doença, como é causada por Enterovirus A71, pode ter complicação, que dependendo 
do caso imunológico da criança pode evoluir em uma encefalite, a meningite, alterações neurológicas 
desencadeadas pela complicação da própria doença”,  explicou a enfermeira ao IMPACTO. 

Esta é a segunda morte por meningite registrada em Adamantina em seis meses. Em 
outubro, uma criança de 7 anos, que frequentava a escola Eurico Leite de Moraes, no Jardim 
Adamantina, morreu por meningite bacteriana. 

“Neste último caso, a doença é transmitida por vírus. Não sabemos de onde pode ter 
contraído, pode ter sido em outra cidade, outro local. Claro que a situação é preocupante, porém a 
meningite do tipo viral preocupa menos que a bacteriana. Na bacteriana, quem te ve contato com a 
criança deve passar por tratamento, tem cuidados específicos. Já a viral não. Tanto é que não fomos 
notificados pela Vigilância Epidemiológica de Marília. Quando é bacteriana somos notificados para 
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realizar os procedimentos recomendados nas pessoas que tiveram contato com o paciente”, explicou 
Rufino. 

Síndrome da Mão-Pé-Boca 

A creche do Mário Covas tem 70 crianças matriculadas e, destas, 12 foram diagnosticadas 
com a Síndrome da Mão-Pé-Boca, que já foram afastadas da unidade de ensino. Porém, em todo o 
município, cerca de 100 crianças podem já ter sido infectadas pela doença, que em alguns casos 
pode levar a meningite viral. 

O principal cuidado para se evitar a doença, segundo a Secretaria de Saúde, é a higienização 
física e pessoal. “As recomendações giram em torno dos cuidados com a higiene física e também 
pessoal. Lavagem das mãos e dos alimentos, separar chupetas e mamadeiras, e limpeza de 
superfícies”, disse Romeire. Na última semana, a unidade de ensino do Márcio Covas ficou fechada 
para higienização. 

Ainda, segundo ela, a doença não tem tratamento específico. “O que existe é tratamento 
para os sintomas. Amidalite, um antibiótico se for o caso. Febre, um antitérmico. Hidratação, e assim 
por diante. Orientamos também que o profissional médico não pense na internação como primeira 
opção. A criança já esta debilitada, e se tiver condições de fazer este tratamento em casa que é 
assintomático, não é exclusivo, então deve-se evitar a internação”, disse. 

A Secretaria de Saúde recomenda que o tratamento seja realizado em casa. “Vai dar uma 
febre alta nos primeiros dias e depois aparecimento de bolhas na boca, na mão e no pé. Mas, o 
tratamento deve-se fazer em casa. Somente em casos extremos tem que se levar a criança no 
Pronto-Socorro para internação. Hoje, temos duas pessoas internadas. Caso suba para quatro, o 
médico infectologista pedirá a interdição da pediatria da Santa Casa. Então, nossa orientação é 
realizar o tratamento em casa”, disse o secretário. 

Procedimentos 

Além da higienização da unidade do Mário Covas, a Secretaria de Saúde informou que todas 
as pré-escolas e creches receberam orientações de como proceder neste momento de surto de Mão-
Pé-Boca. “Todas as orientações foram passadas nas escolas, estão tomando cuidados redobrados na 
higienização dos locais e alimentos. As crianças devem ir à escola e creche. Porém, como é viral, não 
podemos garantir se pegarão ou não a doença, já que até em casa corre risco”, pontuou Rufino.  

Ele informou ainda que o surto atinge outros municípios do interior do estado de São Paulo. 
“Não é apenas em Adamantina, é um surto regional”.  

Sintomas 

O período de incubação oscila entre um e sete dias. Na maioria dos casos, os sintomas são 
leves e podem ser confundidos com os do resfriado comum. Quando a sintomatolog ia típica da 
doença mão-pé-boca se instala, a erupção das lesões na orofaringe é antecedida por um período de 
febre alta e gânglios aumentados, seguido de mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia. Por 
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causa da dor, surgem dificuldade para engolir e muita salivação. Por isso, é preciso redobrar os 
cuidados para mantê-la bem hidratados e recebendo alimentação adequada. 

Recomendações 

* Nem sempre a infecção pelo vírus Coxsackie provoca todos os sintomas clássicos da 
síndrome.  Há casos em que surgem lesões parecidas com aftas na boca ou as erupções cutâneas; em 
outros, a febre e a dor de garganta são os sintomas predominantes. Fique atento, portanto;  

* Alimentos pastosos, como purês e mingaus, assim como gelatina e sorvete, são mais fáceis 
de engolir; já os alimentos ácidos, muito quentes e condimentados são mais dificeis; 

* Bebidas geladas, como sucos naturais, chás e água são indispensáveis para manter a boa 
hidratação do organismo, uma vez que podem ser ingeridos em pequenos goles;  

* Crianças devem ficar em casa, em repouso, enquanto durar a infecção; 

* Lembre sempre de lavar as mãos antes e depois de lidar com a criança doente, ou levá-la 
ao banheiro. Se ela puder fazer isso sozinha, insista para que adquira e mantenha esse hábito de 
higiene mesmo depois de curada. 

Colaborou: drauziovarella.uol.com.br 
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