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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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ALFACE ROMANA COM BACTÉRIA MATA 5 E CONTAMINA QUASE 200 NOS EUA 
03/06/2018 às 10h50 

Cinco pessoas morreram e quase 200 adoeceram ao consumir alface romana contaminada pela 

bactéria E.coli (Escherichia coli) nos Estados Unidos. 

Considerada um surto pelo Centro de Controle e de Prevenção de Doenças (CCD), a infecção por 

E.coli abrange 35 dos 50 Estados norte-americanos. 

As mortes ocorreram no Arkansas (1), Califórnia (1), Minnesota (2) e Nova York (1).  

A doença começou a se disseminar a pouco mais de dois meses - o primeiro caso foi registrado no dia 

13 de março. 

Das 187 pessoas infectadas, 89 foram hospitalizadas, o que corresponde a 48%, incluindo 26 que 
desenvolveram síndrome hemolítico-urêmica, um tipo de insuficiência renal que pode ser fatal para 

grupos mais vulneráveis como idosos e crianças. 

E. coli é um tipo de bactéria encontrada no próprio intestino humano e de outros mamíferos. 
Embora a maioria das cepas seja inofensiva, algumas podem causar doenças que são transmitidas 
por meio de água e alimentos contaminados como carne bovina malcozida, leite cru, queijos moles 

feitos com leite cru, frutas e legumes crus. 

A maioria das pessoas apresenta sintomas como cólica e diarreia e se recupera em torno de 10 dias. 

O tratamento é feito à base de antibióticos. 

Mas um tipo da bactéria conhecido como E. coli O157: H7 produz uma toxina chamada Shiga que 

destrói as células vermelhas do sangue, provocando insuficiência renal e diarreia hemorrágica.  

Maioria das pessoas contaminadas é mulher: 

Trata-se do pior surto nos Estados Unidos de E.coli desde 2006, quando 205 contraíram a doença e 

cinco morreram após consumirem espinafre contaminado. 

A contaminação atingiu pessoas de 1 a 88 anos, sendo a média etária de 29 anos, a maioria mulheres 

– 68%. 

 

O CCD ressalta que a abrangência da doença deve ser ainda maior, pois casos ocorridos após o dia 6 
de maio podem ainda não terem sido relatados devido ao período no qual a doença leva para se 

manifestar, de duas a três semanas. 

Profissionais de saúde estão entrevistando os doentes para tentar confirmar a origem da  
contaminação. Entre as 158 pessoas entrevistadas até o momento, 140, o que equivale a 89%, 

relataram ter ingerido alface romana na semana anterior ao início da doença.  
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Algumas pessoas que ficaram enfermas não relataram o consumo do alimento, mas que tiveram 

contato próximo com uma pessoa que ficou doente por ter consumido o produto.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), além de alimentos e água contaminados, algumas 
variantes dessa bactéria podem ser transmitidas de uma pessoa para outra por meio do contato fecal 

e oral, por exemplo, troca de fraldas e mãos sujas levadas à boca. 

A alface romana disponível nos mercados e restaurantes citados era proveniente da região de Yuma, 

cidade do Estado do Arizona próxima à fronteira com o Estado da Califórnia.  

O Food and Drug Administration (FDA) informou que apenas a alface romana ensacada e pré -picada 
estava contaminada com E. coli, mas, segundo o jornal norte-americano The Washington Post, vários 
presos em uma detenção no Alasca também ficaram doentes depois de comerem alface inteira – não 

embalada. 

O surto da doença ainda não foi vinculado um determinado distribuidor, processador ou fazenda 

pelo FDA. 

O Canadá também chegou a anunciar seis casos de doença causada pela mesma bactéria com 
genética similar à relatada nos Estados Unidos. Há suspeita de que pessoas contaminadas em fase de 

incubação tenham atravessado a fronteira dos Estados Unidos e levado a doença ao Canadá.  

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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AMERICANA ENTRA EM ALERTA APÓS REGISTRAR 5 MORTES POR FEBRE MACULOSA 
04/06/2018 às 19h14 

SOROCABA - Desde o fim de abril, cinco pessoas morreram com diagnóstico confirmado de febre 
maculosa, em Americana, interior de São Paulo. Outros dois óbitos estão em investigação. A doença, 
que em mais da metade dos casos leva à morte, é transmitida pelo carrapato-estrela, que se hospeda 
principalmente na capivara. O número elevado de mortes assusta os moradores e levou a prefeitura 
a expedir alertas sobre os riscos da doença. A Secretaria da Saúde divulgou uma lista com 15 áreas 

críticas e pediu que a população evitasse ir a esses locais.  

De acordo com a prefeitura, quatro vítimas da doença, com idades entre 53 e 64 anos, haviam 
frequentado pontos de pescaria às margens dos rios Piracicaba e Jaguari, que banham o município. 
Apenas num dos casos, em que a doença causou a morte de um rapaz de 23 anos, a contaminação 
pode ter acontecido fora do município. Conforme informações da família, o rapaz teria ido a um 

pesqueiro em Nova Odessa, cidade vizinha. 

Americana é banhada por rios e represas com abundância de capivaras, o maior roedor do mundo. A 
prefeitura informou ter instalado placas para alertar as pessoas sobre o risco de pegar o carrapato 
transmissor. Entre as áreas de risco estão pontos turísticos do município, como a Casa de Cultura 

Hermann Muller e a Casa do Conto, e ainda a Praia Azul e a Praia dos Namorados.  

O número de óbitos este ano é o maior já registrado pela doença na cidade. Em 2014, Americana 
teve quatro mortes por febre maculosa e, no ano seguinte, houve dois. Depois de passar 2016 sem 
morte, um novo óbito foi registrado em 2017. Este ano, desde janeiro, a cidade teve 13 casos 
suspeitos, dos quais cinco ainda aguardam resultado dos exames - entre eles os dois óbitos 

suspeitos. 

A rede de saúde foi alertada sobre a incidência da febre, pois os sintomas podem ser confundidos, na 
fase inicial, com os de outras doenças, como a dengue. A maioria dos pacientes apresenta vômitos, 

dores abdominais e musculares, erupções cutâneas e, em alguns casos icterícia - pele amarelada. 

Considerada doença infecciosa febril aguda, a febre maculosa é causada pela bactéria Rickettsia 
richettsii, transmitida ao homem pela picada de carrapatos, principalmente o "estrela". Não há 
transmissão direta entre humanos. Em 93% dos casos, o paciente necessita de hospitalização e, em 

64%, a doença evolui para óbito, segundo estudo da Secretaria da Saúde do Estado. 

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria, em 2017 foram notificados 
64 casos e 37 óbitos por febre maculosa no Estado. Este ano, quando ainda não tinham sido 
contabilizados os casos de Americana, tinham sido noti ficados nove casos e dois óbitos. Conforme a 
pasta, o trabalho de campo para controle da doença, bem como a investigação dos casos, conforme 
diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) compete aos municípios.  

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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MALÁRIA JÁ MATOU MAIS DE 3.800 ANGOLANOS ESTE ANO 
05/06/2018 às 14h20 

Angola já registou este ano 3.853 óbitos provocados pela malária, de um total de 1,5 milhão de casos 

da doença, que é a principal causa de morte no país, segundo fonte oficial do Ministério da Saúde.  

Os dados foram avançados esta terça-feira pelo secretário de Estado da Saúde, José Vieira Dias da 

Cunha, na apresentação do tema sobre “A Malária em Angola no Contexto Atual: Estratégias” , no 

âmbito do Encontro Metodológico sobre a Malária, a decorrer em Luanda, com a participação de 

mais de 300 técnicos de todo o país. 

Segundo o governante angolano, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, foram registados de 

janeiro até agora 1.527.238 casos de malária, número que ultrapassa o de 2016, ano em que Angola 

registou uma epidemia de febre-amarela, com 1.392.051 casos. Face ao atual quando, as autoridades 

sanitárias angolanas já caracterizam 2018 como um ano epidemiológico, sendo as províncias do 

Cuanza Norte, Bengo e Huambo as mais endémicas. 

Luanda, a capital de Angola, inclui-se na lista de províncias mais afetadas pela doença, com o registo, 

no primeiro trimestre deste ano, de mais de 240 mil casos de malária.  

Em declarações à imprensa, a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, considerou a prevenção a melhor 

via para o combate à doença, o que pode ser feito através da luta contra o vetor e contra as larvas. 

“São muito importantes para evitar que surja o mosquito e, por outro lado, o diagnóstico precoce da 

doença também é muito importante, assim como o tratamento adequado”, referiu. Sílvia Lutukuta 

salientou ainda que a malária é uma doença que entra no grupo de síndromes febris, mas que “nem 

sempre toda a febre é malária”. 

“Nós temos que ter os meios adequados e os profissionais atentos para fazer o diagnóstico adequado 

e também temos que educar a nossa população a não desvalorizar os quadros de febre, irem 

precocemente às unidades hospitalares, para serem atendidos e avaliados. Todo o esforço está 

sendo feito de chegar os medicamentos a todos os níveis”, referiu.  

O encontro metodológico visa capacitar os técnicos a garantirem o acesso universal à prevenção, 

com mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração, abordar o diagnóstico e  tratamento 

da malária de forma uniformizada em adultos, crianças, grávidas e grupos socialmente 

desfavorecidos. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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GRIPE JÁ MATOU 11 PESSOAS EM MINAS GERAIS NESTE ANO 
05/06/2018 às 17h 

Os casos de gripe provocados por Influenza continuam crescendo em Minas Gerais neste ano. O 
número de pessoas que tiveram a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus já 
chega a 81. Do total, 11 pacientes não resistiram aos sintomas. A maioria dos moradores foi 
acometida pelo H3N2, que provocou a pior temporada de influenza nos Estados Unidos dos últimos 
nove anos. A melhor forma de proteção é por meio da vacinação. A campanha foi prorrogada em 
todo país até 15 de junho. As doses estão disponíveis, para o público-alvo, em todas as unidades do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde desta terça-feira pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES/MG), dos 81 casos de pacientes que foram acometidos por Influenza, 42 foram 
de Influenza A/H3 Sazonal, 11 por H1N1,  24 de Influenza A não subtipado, além de quatro por 
Influenza B. 
 
O vírus H3N2 foi o responsável pela morte de quatro pacientes. Eles moravam em Vespasiano, na 
Grande BH, Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Diogo Vasconcelos, na Região Central, e Paraguaçu, 
no Sul de Minas. Já o H1N1, fez uma vítima em Belo Horizonte. Cataguases e Ubá, na Zona da Mata, e 
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tiveram uma morte cada por Influenza A não subtipado. 
Leopoldina, na Zona da Mata, teve duas pelo mesmo vírus. Já um morador de Visconde do Rio 

Branco, da Zona da Mata, morreu depois de ser acometido pelo Influenza B.   

 
Moradores de Minas Gerais terão até 15 de junho para se vacinar. A cobertura vacinal da população 
mineira já superou 73,5%, mas ainda abaixo da média esperada. Cada dose protege contra os 
principais vírus que circulam pelo território nacional.  
As doses que compõem a campanha de vacinação estão disponíveis pelo SUS para crianças de 6 
meses a 5 anos; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade em medidas socioeducativas; 
gestantes; mulheres até 45 dias depois do parto; mulheres e homens com 60 anos ou mais;  
trabalhadores da área de saúde; povos indígenas; pessoas privadas de liberdade; portadores de 
doenças crônicas e outras condições clínicas especiais que comprometam a imunidade; e professores 

de escolas públicas ou privadas. 
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FEBRE DO NILO ATINGE CAVALOS E HÁ RISCO DE CONTAMINAÇÃO EM HUMANOS 
07/06/2018 às 9h27 

O Espírito Santo registrou o primeiro caso de Febre do Nilo Ocidental em caval os e, agora, está em 
estado de atenção para a possível contaminação de humanos. De acordo com o Núcleo Especial de 
Vigilância Epidemiológica, os cavalos foram contaminados em abril deste ano, no Norte do estado, e 
depois morreram vítimas da doença. Amostras coletadas dos cavalos foram analisadas pelo Instituto 
Evandro Chagas e pela Universidade Federal de Minas Gerais. O resultado foi positivo para Febre do 

Nilo Ocidental. 

A Febre do Nilo Ocidental é uma doença causada por um vírus do gênero 'Flavivírus' e transmitida 
principalmente pela picada de mosquitos Culex, popularmente conhecido como pernilongo. É uma 
infecção viral que pode surgir sem sintomas ou com diferentes sintomas e graus de gravidade, que 
variam desde febre e dor muscular até encefalite grave. As formas graves ocorrem com maior 
frequência em idosos. Assim como dengue, zica e chikungunya, o vírus da Febre do Nilo Ocidental 
pode causar manifestações neurológicas como encefalite, meningite, síndrome de Guillan -Barré, 

entre outras. 

A descoberta de que cavalos morreram contaminados no Espírito Santo motivou a Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesa) a enviar uma 'nota técnica' aos profissionais de saúde de todo o estado com 

informações e procedimentos de vigilâncias em relação à doença. 

"Mediante situação epidemiológica da doença, principalmente em locais em que há um aumento nos 
números de notificações sugestivos de arboviroses, solicitamos atenção aos profissionais de saúde, 
especialmente entre pacientes que desenvolvam quadros neurológicos virais ou bacterianos, tais 
como: encefalite, meningoencefalite, síndrome de Guillan-Barré, entre outros, que seja observado o 
diagnóstico diferencial com a infecção pelo VNO (Vírus do Nilo Ocidental)", diz um trecho da nota 

técnica da Sesa. 

A nota técnica da Sesa informa que nos anos 1990 pequenos surtos de Febre do Nilo Ocidental foram 
registrados nas Américas e epidemias maiores foram registradas em países da África, Europa e em 
Israel. Entretanto, a partir de 1999, os Estados Unidos registraram milhares de casos. Depois, a 
doença foi detectada no Canadá e em países da América Central. Nos últimos 15 anos foram 

divulgadas evidências de circulação do vírus em alguns países da América do Sul.  

No Brasil, a partir de 2003, o Ministério da Saúde incluiu a Febre do Nilo Ocidental na Lista Nacional 
de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. Em 2011, o vírus foi encontrado na região 
amazônica e do Pantanal. De acordo com a nota técnica da Sesa, é possível que o vírus tenha sido 
introduzido no Brasil por aves silvestres migratórias provenientes do hemisfério norte ou de outros 
países da América do Sul. Em 2014, foi confirmada a presença do vírus em mosquitos do gênero 

Culex, em aves domésticas, em cavalos e no líquor humano no interior do Piauí. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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EPIDEMIA DE SARAMPO EM RR: 172 PESSOAS ESTÃO INFECTADAS COM A DOENÇA NO 

ESTADO 
05/06/2018 às 13h38 
 
 

O número de pessoas infectadas com sarampo em Roraima chegou a 172 até esta terça-feira (5). É o 
que afirmou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), que completa: são 30 casos confirmados em 

apenas uma semana. 

De acordo com a Sesau, o estado tem ainda outros 175 casos que seguem em investigação e outros 
50 foram descartados pelas análises da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A Secretaria diz ainda que, 
além dos 30 casos confirmados, outros 10 novos foram registrados esta semana em Roraima. (Veja 

abaixo o número de casos por município) 

Até o dia 16 do mês de maio, o número de casos era 79. Passado quase um mês, o número 
aumentou para 93 casos, um crescimento de mais de 117%. 

O estado declarou epidemia de sarampo no começo do mês passado, após a informação de que 
casos já haviam sido confirmados em 10 dos 15 municípios de Roraima. Além disso, o sarampo 

passou a ser notificado no Amazonas. 

Uma verdadeira força-tarefa foi criada para imunizar brasileiros e imigrantes que vivem no estado. A 
campanha de vacinação foi encerrada no dia 21 de abril após mais de um mês de ações em todos os 
15 municípios do estado. No entanto, a população ainda pode procurar os postos de saúde da capital 
e interior para atualizar a carteira de vacina, caso ainda não tenha se imunizado.  

De acordo com análises da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o vírus que circula no estado é 
importado da Venezuela. O primeiro diagnóstico da doença em Roraima foi registrado em uma bebê 
venezuelana de 1 ano, em fevereiro deste ano, que morava com os pais em uma praça no Centro de 
Boa Vista. 

Segundo a Sesau, duas crianças venezuelanas com sarampo morreram em Boa Vista desde que 

começaram as notificações da doença no estado. Uma terceira morte ainda é investigada.  

A maioria dos casos confirmados está concentrada na capital. O segundo município em número de 
casos confirmados é Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, porta de entrada de imigrantes para o 

Brasil. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/epidemia-de-sarampo-em-rr-172-pessoas-estao-infectadas-com-a-doenca-no-estado.ghtml
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SURTO DE SARAMPO NA ROMÉNIA COM 200 NOVOS CASOS POR SEMANA 
08/06/2018 às 13h21 

O surto de sarampo na Roménia já matou dezenas de crianças, com cerca de 200 novos casos 

confirmados todas as semanas. 

Alexandru Rafila, responsável de um laboratório no Instituto Nacional Matei Bals para Doenças 

Infecciosas, disse à agência noticiosa norte-americana Associated Press que a rapidez da transmissão 

da doença deveu-se ao número elevado de romenos que esteve em contato com diferentes estirpes 

do vírus do sarampo enquanto trabalhava no estrangeiro, e voltou depois para o país. 

Rafila afirmou que a doença apareceu pela primeira vez numa comunidade de ciganos no noroeste 

da Roménia em 2016, sendo que a estirpe era desconhecida até então no país, mas encontrada 

frequentemente na Itália. 

Alguns médicos queixam-se do número insuficiente de vacinas disponíveis. 

De acordo com o Centro Nacional para a Supervisão e Controlo de Doenças Transmissíveis, desde o 

início do surto em 2016, cerca de 13700 pessoas no país contraíram a doença e 55 morreram, das 

quais apenas uma se encontrava imunizada. 

Segundo alguns médicos, o surto deve-se às baixas taxas de vacinação. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma taxa de vacinação de 95%, valor que na 

Roménia é inferior a 84%. 

Na Roménia persistem muitas superstições sobre métodos alternativos de prevenção de doenças, 

juntamente com celebridades que divulgam os perigos da imunização, como Olivia Steer, 

personalidade conhecida da televisão que promove publicamente a sua posição anti vacinação.  

"As pessoas que se opõem à vacinação são publicitadas (nos meios de comunicação) de uma forma 

que não é ética", disse Rafila. 

Segundo médicos romenos, a população mantem-se cautelosa em relação à imunização, devido à 

pesquisas publicadas há 20 anos que afirmavam existir uma ligação entre a vacinação e o autismo, 

que atualmente se encontram desacreditadas. 

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças referiu que o número de casos de sarampos 

confirmados no continente triplicou no último ano, identificando como casos mais graves os 

registados na Roménia, Ucrânia e Itália. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.jn.pt/mundo/interior/surto-de-sarampo-na-romenia-com-200-novos-casos-por-semana-9422802.html
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