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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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AMERICANA TEM DUAS MORTES SUSPEITAS POR FEBRE AMARELA 
07/05/2018 15:58 

http://liberal.com.br/cidades/americana/americana-tem-duas-mortes-suspeitas-por-febre-

amarela-795804 
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RR TEM 83 CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO E 11 CIDADES TÊM REGISTROS SUSPEITOS 

DA DOENÇA 
08/05/2018 às  08h33 

 

Subiu para 83 o número de casos confirmados de sarampo em Roraima. Deste total, 62 foram 

registrados somente em Boa Vista, sendo 57 deles em venezuelanos, conforme divulgado pela 

Secretaria Estadual de Saúde nessa segunda-feira (7). Até o domingo (6) haviam sido confirmados 19 

casos em Pacaraima, cidade ao Norte de Roraima que faz fronteira com a Venezuela, um no Cantá 

outro no Uiramutã. Seguem em investigação 187 casos em outros sete municípios. Das 15 cidades de 

Roraima, apenas Bonfim, Mucajaí São Luiz e Normadia ainda não tiveram registros da doença. 

Desde os primeiros registros da doença até agora, duas crianças venezuelanas morreram com a 

doença no estado, conforme a Sesau. Uma delas tinha 4 anos e outra 3 meses de idade. O vírus do 

sarampo que circula em Roraima é importado da Venezuela, segundo análises da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), laboratório de referência do Ministério da Saúde. 

O primeiro diagnóstico da doença no estado foi em uma bebê venezuelana de 1 ano, em fevereiro 

deste ano. Ela morava com a família na praça Capitão Clóvis, no Centro de Boa Vista. 

Ao G1, a pasta informou ainda não é possível afirmar que a situação da doença em Roraima está 

controlada devido à crescente entrada de venezuelanos no estado. 

"Um das razões do pedido do governo para o fechamento da fronteira advém da tentativa de 

controlar os casos da doença", declarou. 

Em abril, o governo de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo 

para a União para fechar temporariamente a fronteira com a Venezuela. A ministra Rosa Weber 

sugeriu uma conciliação entre as partes. 

Ações de imunização 

Diante do alto número de casos, o governo antecipou a campanha de vacinação do sarampo no 

estado. A meta era imunizar 420 mil pessoas, entre brasileiros e venezuelanos. 

As ações encerraram há duas, entretanto as atividades de imunização seguem em pontos específicos 

com grande concentração de pessoas como igrejas, órgãos públicos e escolas, informaram a Sesau. 

Até o momento, 92.945 mil foram imunizadas contra a doença no estado. Conforme a Sesau, as 

ações são complementares às estratégias dos municípios, que são os responsáveis pela vacinação. 

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/rr-tem-83-casos-confirmados-de-sarampo-e-11-cidades-tem-registros-suspeitos-da-doenca.ghtml
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Atualmente o estado tem mais de 100 mil doses disponíveis em estoque, mas dependendo da 

demanda, mais vacinas podem ser solicitadas do Ministério da Saúde. 

Devem se vacinar crianças a partir dos seis meses até adultos de 49 anos. A vacina tríplice viral 

protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. 

Sintomas 

Os sintomas do sarampo são: febre e exantema (manchas avermelhadas), acompanhados de tosse 

e/ou coriza e/ou conjuntivite. Quando identificado um ou mais desses sintomas a pessoa deve 

procurar um médico. 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFIRMA A PRIMEIRA MORTE POR H1N1 EM 

TERESINA 
06/05/2018  às 13h26 

 

A fundação Municipal de Saúde de Teresina confirmou neste domingo (6) a primeira morte no 

Teresina em decorrência de uma infecção pelo vírus da H1N1, conhecida como Gripe A. A vítima 

trabalhava como motorista e não teve seu nome divulgado. 

Segundo informações da FMS, a vítima tinha 52 anos, sofria de problemas cardíacos e não aceitou 

internação na primeira ida ao hospital. Quando retornou ao hospital, na última segunda-feira (30), 

seu estado era gravíssimo. 

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde do Piauí, o paciente sofreu uma 

parada cardiorrespiratória no hospital e foi reanimado e entubado, mas faleceu ainda na segunda-

feira. Como o paciente apresentava tosse, a equipe médica decidiu investigar a causa da morte. 

A FMS alerta que as pessoas com doenças crônicas que apresentem síndrome gripal aguda procurem 

o serviço de saúde o mais rápido possível para que as medidas cabíveis, em caso de H1N1, sejam 

tomadas. 

A fundação informou ainda que Teresina aguarda que o Ministério da Saúde envie novo lote de 

vacinas contra gripe nesta semana, e que o estoque de vacinas contra a gripe, que protegem contra 

os vírus influenza tipo B, A H1N1 e A H3N2 já zerou na Rede de Frio da capital. 

O Ministério da Saúde é responsável em enviar as doses da vacina contra a gripe. A Secretaria 

Estadual de Saúde é responsável em fornecer as agulhas para aplicação das doses e a Fundação 

Municipal de Saúde é responsável pelo armazenamento, distribuição e aplicação das doses na 

população. 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/fundacao-municipal-de-saude-confirma-a-primeira-morte-por-h1n1-em-teresina.ghtml
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PERNAMBUCO TEM TERCEIRA MORTE DE PACIENTE COM VÍRUS DA GRIPE H1N1 EM 2018 
08/05/2018 às  19h02 

 

A secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, nesta terça (8), a terceira morte de um paciente com 

o vírus da gripe H1N1 em Pernambuco em 2018. Um exame constatou a presença da influenza em 

um homem de 41 anos, que morreu em Palmares, na Zona da Mata Sul do estado, no dia 2 de abril. 

Ele morava em Barreiros, também na Zona da Mata Sul de Pernambuco, mas morreu no Hospital 

Regional de Palmares. Ele foi internado em 13 de março, mesmo dia em que teve notificada a 

síndrome respiratória aguda grave (Srag). 

Essa confirmação do terceiro óbito ocorre menos de uma semana após a pasta ratificar a segunda 

morte no estado neste ano de uma paciente que tinha o vírus: uma idosa de 74 anos que morreu em 

Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O primeiro óbito, confirmado no fim de abril, foi de um 

homem de 45 anos no bairro dos Coelhos, no Recife. 

Diferente dos dois primeiros casos, o paciente que morreu em Palmares não apresentava 

comorbidade, que é a existência conjunta da doença com um quadro clínico que pode agravá-la. 

Apesar disso, de acordo com a SES, continua a investigação sobre se foi o vírus da gripe H1N1 que 

provocou a morte do homem de 41 anos. 

No período entre janeiro de 2018 e o dia 28 de abril deste ano, a SES contabilizou, além das três 

mortes, 452 casos de síndrome respiratória aguda grave, com 14 resultados positivos para influenza 

A (H1N1) e dez para influenza A (H3N2). 

O número representa uma diminuição de 30,4% em comparação com o mesmo período de 2017, 

quando foram registrados 650 adoecimentos, sendo 62 para influenza A (H3N2), oito de influenza B, 

três de vírus sincicial respiratório (VSR) e um da parainfluenza 1. 

Mortes com H1N1 

Na quarta-feira (2), foi confirmada a presença do vírus H1N1 em uma idosa de 74 anos, que morreu 

em 17 de abril, mesmo dia em que ela teve notificada a Srag. A mulher morava em Jaboatão dos 
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Guararapes, no Grande Recife, e faleceu no Hospital Jaboatão Prazeres. Segundo a SES, ela tinha 

diabetes e, por isso, a comorbidade pode ter agravado a síndrome. 

No dia 26 de abril, um exame deu positivo para H1N1 em um homem de 45 anos, que estava 

internado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no bairro dos 

Coelhos, na região central do Recife. Ele, que teve a síndrome respiratória aguda grave notificada no 

dia 16 de abril, faleceu no dia 24 de abril. 

Amostras foram coletadas para realizar análises pelo Laboratório Central de Pernambuco (Lacen), 

que confirmou que o paciente havia contraído a gripe H1N1. Como ele também tinha comorbidade, 

o caso segue sob investigação pela SES, pela unidade de saúde e pela Secretaria de Saúde do Recife. 
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ÉBOLA REGRESSA AO CONGO. HÁ PELO MENOS 17 MORTOS 
08/05/ 2018  às 15:27 

Pelo menos 17 pessoas com sintomas de estarem infetadas com o vírus ébola morreram na 

República Democrática do Congo, avançou esta terça-feira o Ministério da Saúde. 

Até agora, há 21 casos suspeitos de febre hemorrágica e, destes, 17 doentes acabaram por morrer, 

na zona da cidade de Bikoro, no noroeste do país. 

“O nosso país está a enfrentar outra epidemia do vírus ébola, que representa uma emergência de 

saúde pública internacional”, declarou em comunicado o Ministério da Saúde da República 

Democrática do Congo. 

“Vamos mobilizar os nossos recursos humanos bem preparados que conseguiram controlar 

rapidamente anteriores epidemias”, adiantam as autoridades. 

Médicos apoiados pela Organização Mundial de Saúde e pela organização Médicos Sem Fronteiras 

foram enviadas para a região, no sábado. Recolheram cinco amostras de pacientes e foram 

confirmados laboratorialmente dois casos de ébola. 

O ébola é um vírus extremamente perigoso e contagioso que provoca febre hemorrágica. 

A velocidade a que se transmite o vírus e o longo período de incubação tornam o ébola uma doença 

muito difícil de controlar. Natural de África, com particular incidência na África ocidental, o vírus já 

afetou várias vezes o Congo e um surto que começou em maio de 2017 apenas foi dado como 

extinto em julho do mesmo ano. Nesse surto morreram apenas quatro pessoas. 

O pior surto registado até à data foi a que atingiu o Congo, Guiné, Libéria e Serra Leoa entre 2013 e 

2016, que infetou 29 mil pessoas e deixou mais de 11.300 mortos. Houve, inclusivamente, casos na 

Europa, quando dois missionários espanhóis foram trazidos de África depois de terem contraído a 

doença e acabaram por infetar uma auxiliar de enfermagem que os tratou. A República Democrática 

do Congo confirmou a existência de dois casos de ébola, um vírus extremamente perigoso e 

contagioso que provoca febre hemorrágica. 

 

http://rr.sapo.pt/noticia/112638/ebola-regressa-ao-congo-ha-pelo-menos-17-mortos
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SERGIPE REGISTRA 261 CASOS DE SÍFILIS 
08/05/2018 às  18h33 

 

Até o início do mês de maio foram registrados em Sergipe 185 casos de sífilis em gestantes e 76 em 

bebês, a chamada sífilis congênita. Número, que no ano passado chegou a 477 em gestantes e 318 

em bebês. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). 

O infectologista da secretaria, Marco Aurélio, lembra que o Brasil enfrenta uma epidemia de sífilis, e 

que por isso a população precisa redobrar a atenção para evitar o contágio. Ele explica que a doença 

é assintomática e os casos vêm aumentando desde 2007. 

“De maneira geral, a população não tem priorizado o uso do preservativo nas relações sexuais e que 

muitas gestantes não têm feito o teste rápido da sífilis durante o pré-natal na Atenção Primária, o 

que tem ocasionado também o crescimento da sífilis congênita”, aponta. 

Dos casos registrados este ano em Sergipe, foram notificados em Aracaju 42 casos de sífilis em 

gestantes e dez congênita. No município de Nossa Senhora do Socorro, foram 29 e 15, 

respectivamente. Para o Ministério da Saúde, estes municípios têm prioridade na atenção à doença. 

https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/sergipe-registra-261-casos-de-sifilis.ghtml

