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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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BRASIL TEM 2.044 CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO 
10/10/2018 às 11:46 

O Brasil registrou até 8 de outubro 2.044 casos confirmados de sarampo, sendo 1.629 no Amazonas e 

330 em Roraima. Casos isolados foram identificados em São Paulo (3), no Rio de Janeiro (18), no Rio 

Grande do Sul (36), em Rondônia (2), em Pernambuco (4), no Pará (17), em Sergipe (4) e no Distrito 

Federal (1). Há ainda, de acordo com dados divulgados hoje (10) pelo Ministério da Saúde, um total de 

7.966 casos em investigação. 

Os surtos, segundo a pasta, estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que 

circula no país é o mesmo que circula na Venezuela, país que enfrenta surto de sarampo desde 2017. 

“O Ministério da Saúde permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário aos 

estados. Cabe esclarecer que as medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão 

sendo realizadas em todos os estados”. 

Até o momento, no Brasil, foram confirmadas dez mortes pela doença, sendo quatro em Roraima (três 

em estrangeiros e uma em brasileiro), quatro no Amazonas (todos brasileiros, dois de Manaus e dois 

do município de Autazes) e dois no Pará (indígenas venezuelanos). 
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CASOS DE EBOLA CHEGAM A 200 NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO, COM 135 

MORTES 
12/10/2018  às 17:20 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta sexta-feira (12) que os casos de ebola 

chegaram a 200 no atual surto registrado na República Democrática do Congo. De acordo com a 

agência EFE, desse total, 125 pessoas morreram. 

Apenas na última semana, foram contabilizadas mais 35 pessoas infectadas. Recentemente, o surto se 

concentrou na província de Kivu, que passa por um conflito armado. Um ataque recente obrigou a 

OMS a suspender suas atividades de combate ao ebola no local. 

"Os ataques não estão dirigidos contra os trabalhadores que lutam contra o ebola, mas não permitem 

que as equipes funcionem com toda a sua capacidade diariamente", comentou o porta-voz da OMS, 

Tariq Jasarevic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/21820-casos-de-ebola-chegam-a-200-na-republica-democratica-do-congo-com-135-mortes.html


5 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone/Fax: (81) 3355-1891  
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.w ordpress.com / 

 

PB TEM MAIS DE 3 MIL CASOS DE PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS  
09/10/ 2018 

 

Mais de 3 mil casos de picadas de animais peçonhentos já foram registrados na Paraíba em 2018. 

Dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde mostram que de 1° de janeiro a 14 de agosto o 

maior número de acidentes, 2.633, envolveu escorpiões. Nenhuma pessoa morreu.  

Em seguida aparecem as serpentes, que fizeram 317 vítimas. Dessas, três não resistiram. A Saúde 

garante que mesmo as pessoas que foram a óbito receberam tratamento com soro antiofídico. Ao 

Portal Correio, a Secretaria informou que as pessoas que morreram, assim como outras 157 vítimas, 

foram picadas por jararacas. O número corresponde a 50,4% dos acidentes com serpentes.  

Ainda até a metade de agosto, 154 pessoas procuraram atendimento após serem picadas por abelhas. 

Outros insetos (como besouros, marimbondos e formigas) fizeram 100 vítimas. Foram contabilizados 

ainda 91 casos de picadas de aranhas e 37 de lagartos, além de 102 ocorrências que não tiveram 

espécies informadas.   

Meses com maiores ocorrências 

A reportagem levantou os casos de ataques de escorpiões e serpentes por mês no ano passado. Foi 

verificado que agosto e setembro foram os períodos em que mais pessoas foram picadas por 

escorpiões, com 468 e 431 casos, respectivamente. Nos outros meses, os números variaram de 306 a 

396. Não houve mortos em 2017 em decorrência do veneno de escorpião.  

Quanto às serpentes, os meses com mais registros de picadas foram junho, com 53 casos notificados, e 

fevereiro, com 50. No restante do ano, os números mensais variaram de 21 a 50. Uma pessoa não 

resistiu ao ferimento provocado por cobra e morreu no ano passado.  

Soros combatem venenos 

Atualmente, a Paraíba possui 12 unidades de saúde que oferecem os soros necessários ao tratamento 

de ferimentos provocados por animais peçonhentos. No entanto, apenas três desses lugares possuem 

variedade de medicamentos. 

Os hospitais com cobertura mais completa possuem os seguintes soros: antilonômico (contra venenos 

de lagartas de fogo, também conhecidas como taturanas); antiaracnídico e escorpiônico (ambos 

usados no tratamento de picadas de aranha marrom, aranha armadeira, escorpião marrom e 

escorpião amarelo); antibotrópico, anticrotálico, antielapídico e antilaquético (cada uma dessas age 

contra venenos de serpentes de gêneros distintos, como jararacas, cascavéis, corais, cotiaras, entre 

outras). 
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Na Zona da Mata, o atendimento é centralizado no Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João 

Pessoa. No Agreste, a variedade de soros é administrada pelo Hospital de Emergência e Trauma Dom 

Luiz Gonzaga. Enquanto no Sertão, a aplicação dos medicamentos acontece somente no Hospital 

Regional Janduhy Carneiro, em Patos. 

Os hospitais regionais de Guarabira, Picuí, Monteiro, Piancó, Cajazeiras, Sousa e Princesa Isabel, além 

dos hospitais Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, e Sebastião Rodrigues de Melo, 

em Itabaiana, possuem soro escorpiônico. 

A centralização no atendimento por vezes pode dificultar o acesso de moradores de cidades menores 

ao tratamento adequado. Por exemplo, uma pessoa que seja picada por uma serpente em Picuí teria 

que percorrer quase 130 km, uma viagem de 2h15, até o Hospital de Emergência e Trauma de 

Campina Grande. Ou ainda, um sertanejo ferido em Cachoeira dos Índios teria que enfrentar 187 km 

de estrada, cerca de 2h30, até o Hospital Regional de Patos. Na Zona da Mata, uma pessoa picada em 

Pilar teria que viajar por 63 km, cerca de 52 minutos. 

Em nota ao Portal Correio, a Secretaria de Estado da Saúde justificou que a centralização acontece 

porque alguns tipos de soros exigem que o manuseio seja feito por profissionais com formação 

especial. O manejo clínico de acidentes por animais peçonhentos para redes hospitalares de referência 

no estado foi estabelecido em 2016. “Mesmo diante do desabastecimento (em algumas localidades), 

todos os acidentes foram atendidos com o tratamento completo dentro dos critérios de avaliação do 

protocolo do Ministério da Saúde”, assegurou a Secretaria.  

A médica infectologista Adriana Cavalcanti, que atende vítimas de acidentes com animais peçonhentos 

no Hospital Universitário de João Pessoa explica que o procedimento de aplicação do so ro exige 

internação do paciente. 

“Depois de uma avaliação médica especializada, o paciente toma uma pré -medicação que prepara o 

organismo para receber o soro. É necessária internação e que o paciente fique pelo menos 24 horas 

em observação após tomar o soro”. 

Como agir e o que NÃO fazer em caso de acidentes 

Embora existam “receitas” populares de como agir em caso de picada por animais peçonhentos, é 

importante ficar atento: muitas delas não passam de enganosas e algumas podem até agravar ainda 

mais a saúde da pessoa que sofreu o acidente. Fazer torniquetes; cortar ou espremer o local da ferida; 

ingerir bebida alcoólica ou querosene; e aplicar substâncias como fumo, ervas e até mesmo urina são 

alguns dos mitos disseminados pela população. 

Por outro lado, são recomendados procedimentos como: lavar o local da picada com água e sabão e 

procurar atendimento médico rapidamente. Se possível, capturar o animal que provocou o ferimento 

e levá-lo ao serviço de saúde. Isso ajudará a equipe a definir qual soro é mais indicado ao paciente em 

questão. 
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Algumas dicas do que fazer em caso de acidentes podem variar de acordo com a espécie causadora da 

ferida. Segundo a médica Adriana Cavalcanti, compressas mornas podem aliviar as dores causadas pela 

picada de escorpião. Para ferimentos provocados por aranhas ou outros insetos, recomenda-se 

compressa fria.  

Prevenção 

A médica ainda dá dicas de como evitar acidentes domésticos com escorpiões. “É preciso chamar 

atenção para esses casos porque os acidentes são diários, principalmente em dias posteriores a dias 

chuvosos. O escorpião é um animal que está presente em todos os lugares. O que a gente recomenda 

é que as pessoas tomem algumas precauções no dia a dia, como observar os sapatos antes de calçá-

los, sacudir toalhas de banho antes de usá-las e fechar ralos de banheiros e pias durante a noite”, 

orienta Adriana Cavalcanti, acrescentando que o escorpião libera todo seu veneno em um único 

ataque. “Sendo assim, quando menor for a vítima, mais intensos serão os sintomas”.  
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MARÍLIA CONFIRMA TERCEIRO CASO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM HUMANOS NESTE 

ANO 
09/10/2018  às  21:07  

A Vigilância Epidemiológica de Marília (SP) confirmou nesta terça-feira (9) um caso de leishmaniose 

visceral em um morador da zona sul da cidade. 

A vítima, um homem tem 74 anos, é a terceira pessoa a ter a doença neste ano – os dois casos 

anteriores foram registrados na zona norte. O homem já teve alta do Hospital das Clínicas. Não há 

registro de morte na cidade pela doença. 

Segundo a prefeitura, ações de bloqueio começaram a ser realizadas na cidade, como identificações de 

cães e de pessoas com sintomas da doença. Também são feitas vistorias em imóveis num raio de até 

200 metros do local onde apareceu o caso positivo. 

Em humanos, a leishmaniose causa febre intermitente com semanas de duração, fraqueza, perda de 

apetite, emagrecimento, aumento do fígado e do baço, anemia e palidez, entre outras manifestações. 

Quando não tratada, pode provocar a morte em mais de 90% dos casos.  

Marília apresenta casos da doença em humanos desde 2011, quando foi confirmada uma notificação 

de leishmaniose visceral na zona norte. Em 2014 foram outras duas ocorrências e em 2015 mais uma. 

Em 2016 o número disparou, com dez casos, atingindo 15 notificações positivas em 2017. 
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RETORNO DAS CHUVAS ALERTA AUTORIDADES DE SAÚDE CONTRA O AEDES AEGYPTI NO 

NOROESTE PAULISTA 
14/10/2018 às 08:02 

 

Com a volta do período de chuvas, as autoridades de saúde dobram a atenção contra o mosquito 

Aedes aegypti em cidades da região noroeste paulista, já que as larvas do inseto se multiplicam com 

água acumulada. 

Os ovos do mosquito duram até um ano em recipientes secos e mesmo no período de seca ele se 

mantém. Com a chuva, ele eclode, vira larva que em poucos dias se transforma no mosquito.  

Na primavera, considerada uma estação de transição, a chuva aparece com mais frequência e maior 

volume. Segundo o Instituto Fiocruz, o combate deve ser redobrado nesta estação.  

O calor também é outro fator que favorece a proliferação do mosquito nesta época do ano. De acordo 

com a Fiocruz, quanto mais possíveis criadouros disponíveis e as temperaturas elevadas, melhor para o 

Aedes procriar, ou seja, nesta época o desenvolvimento dele acelera.  

Em São José do Rio Preto (SP) foram registrados 483 casos de dengue neste ano. Em Votuporanga (SP), 

de janeiro até agora, 202 casos. Além da dengue, o mosquito também transmite o vírus da Zika e a 

febre chikungunya. 

“São doenças importantes que desencadeiam situações como problemas de formação em fetos, então 

é mais um momento importante para alertar sobre o perigo. Criadouros como pneus e garrafas não 

deveriam mais existir, mas também tem outros como calhas, que podem estar entupidas durante a 

seca e agora podem virar criadouros”, afirma o gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, 

Abner Alves. 
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