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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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SC REGISTRA SEGUNDO CASO DE REAÇÃO À VACINA DA FEBRE AMARELA  
 14/03/2018 

Santa Catarina registra o segundo caso de reação à vacina contra febre amarela. A criança de 
sete anos foi vacinada em Joinville, teve convulsões e chegou a ser internada na  Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).  O primeiro caso de reação à vacina no Estado foi confirmado há uma semana e foi 
um menino de 10 meses de Santo Amaro da Imperatriz. Ambos estão bem. Os dados foram 
divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (Dive-SC) nesta quarta-feira. 

A criança tomou a vacina em Joinville em 26 de janeiro e começou a apresentar sintomas 
como febre e dor de cabeça no dia 14 de fevereiro.  Oito dias depois, a criança teve convulsões e foi 
internada. Recebeu alta dia 5 de março.  

A Dive/SC reforça que a vacina contra febre amarela é considerada segura, sendo a medida 
mais eficaz para proteção contra a doença. É feita com a partir de vírus vivo atenuado, que estimula 
a produção de anticorpos contra a doença. A ocorrência de eventos adversos, em especial os 
considerados graves, são raros, e necessitam de atendimento médico imediato.  

Até o dia 5 de março, foram aplicadas 63.491 doses da vacina contra a febre amarela em SC. 
Nesse período, foram notificados 10 casos suspeitos de reação à vacinação, destes, seis foram 
descartados e dois seguem em investigação. 

Casos suspeitos no Estado 

SC tem cinco casos suspeitos de febre amarela. No total, o Estado já teve 33 casos suspeitos, 
porém 27 foram descartados. Desde o início deste ano, um caso da doença foi confirmado, que foi a 
morte da moradora de Gaspar em janeiro. No ano passado inteiro, foram 17 casos suspeitos em SC, 
todos descartados. 

Dos cinco casos em investigação, quatro tiveram histórico de deslocamento para Áreas Com 
Recomendação de Vacina nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas. Sobre o outro caso, ainda 
não há informações quanto a deslocamentos. Nenhum dos casos suspeitos tinha sido vacinado 
contra a febre amarela. Desses cinco casos em análise,  três residem em municípios em Área Sem 
Recomendação de Vacina (Balneário Camboriú, Joinville, Florianópolis) e dois em Área com 
Recomendação de Vacina dentro do Estado (Peritiba e Campos Novos)  

Febre amarela: perguntas e respostas sobre a doença 

Doença em macacos 

A Dive também monitora os possíveis casos em macacos, que são os primeiros a 
denunciarem a circulação do vírus, que atualmente é restrita ao ambiente silvestre.  No período de 
julho de 2017 a junho de 2018, foram registradas 97 mortes em macacos. Desses óbitos, 36 
permanecem em investigação.  

Quem deve se vacinar 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2018/03/sc-registra-segundo-caso-de-reacao-a-vacina-da-febre-amarela-10190019.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2018/03/confirmado-primeiro-caso-de-reacao-a-vacina-da-febre-amarela-em-sc-10182730.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2018/01/com-morte-em-sc-vigilancia-reforca-importancia-da-vacina-da-febre-amarela-para-viajantes-10129677.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2018/01/com-morte-em-sc-vigilancia-reforca-importancia-da-vacina-da-febre-amarela-para-viajantes-10129677.html
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/listavacinacaofa.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/listavacinacaofa.pdf
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2018/01/febre-amarela-perguntas-e-respostas-sobre-a-doenca-10121280.html
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Pessoas que vão se deslocar para os estados com transmissão ativa da doença (São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Bahia) e catarinenses que vão para as cidades com área de recomendação da 
vacina, devem se imunizar pelo menos 10 dias antes da viagem. Além disso, crianças com nove 
meses de idade, independentemente do local de residência, devem ser vacinadas conforme 
calendário nacional de vacinação em vigor em 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

ACRE REGISTRA AUMENTO DE QUASE 60% EM CASOS DE SÍFILIS 
15/03/2018 

O Acre registrou aumento de 57% nos casos de sífilis adquirida, contraída a partir de relações 
sexuais sem proteção, entre 2016 e 2017. Os registros passaram de 574 para 1007 de um ano para o 
outro. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, 
divulgados em 2017, o Acre registrou 419 casos de sífilis em gestantes. No mesmo período, a sífilis 
congênita (transmitida de mãe para filho) teve um aumento considerável em relação ao ano anterior, 
passando de 86 casos registrados em 2016 para 102 em 2017.  

Em 2018, já são 10 casos confirmados de sífilis congênita. Para representantes da Divisão 
Estadual de DSTs/AIDS e Hepatites Virais da Sesacre, o aumento pode ser explicado porque as 
notificações passaram a ser obrigatórias nas unidades de saúde. A doença infectocontagiosa é 
causada pela bactéria treponema pallidum. Lesões, nem sempre doloridas, são os primeiros sintomas 
da sífilis. Chamadas de cancros, elas geralmente aparecem nos órgãos genitais, mas podem ocorrer 
também na pele, na gengiva, na palma das mãos e na planta dos pés. Mesmo sem tratamento, essas 
lesões costumam desaparecer em alguns dias, mas a doença continua ativa no organismo. O 
tratamento é feito com penicilina e há cura quando realizado adequadamente. 

 

http://agenciaaids.com.br/noticia/acre-registra-aumento-de-quase-60-em-casos-de-sifilis/
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MS TEM OS SETE PRIMEIROS CASOS DE VÍRUS DA ZIKA CONFIRMADOS, DIZ SAÚDE 
16/03/2018  

O Mato Grosso do Sul confirmou os primeiros casos de vírus da zika em 2018. Segundo o 

boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde (SES), divulgado nesta sexta-feira (16), ao 

todo são sete vítimas, sendo três só em Rio Verde de Mato Grosso, região norte do estado. Em 

Sonora, também na região norte, teve um caso confirmado. Assim como em Aquidauana, Aral 

Moreira e Dourados. O G1 não conseguiu os dados das vítimas da doença. 

Neste ano, já foram notificadas 49 suspeitas em 20 municípios. Apesar disso, todos estão 

com baixa incidência da doença, quando há menos de 100 casos para 100 mil habitantes. De acordo 

com a SES, o paciente deve procurar uma unidade de saúde quando apresentar dois ou mais sinais e 

sintomas: febre; hiperemia conjuntival sem secreção e prurido; poliartralgia; edema periarticular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/ms-tem-os-sete-primeiros-casos-de-virus-da-zika-confirmados-diz-saude.ghtml


7 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

ENCHENTE INUNDOU PELO MENOS 350 CASAS EM OURO FINO, DIZ CORPO DE BOMBEIROS 
17/03/2018  

O sábado foi dia de limpeza para os moradores de Ouro Fino (MG) que foram atingidos pela 
enchente na sexta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, pelo menos 350 casas 
foram inundadas. No comércio, o prejuízo para alguns empresários pode chegar aos R$ 300 mil. 

O dia foi difícil para os moradores de Ouro Fino. Alguns perderam praticamente tudo com a 
enchente. "Que eu moro aqui tem 35 anos. Já choveu muito, muito mais e a água nunca passava da 
beira do rio, da margem do rio. Não tenho nem ideia (de como recomeçar)", disse o auxiliar de 
mecânico, Dimas Silvestre. 

A água chegou a um metro de altura em um depósito. Boa parte dos produtos que estavam 
armazenados se perdeu. O local estava lotado com produtos alimentícios, de higiene e de limpeza. A 
correria foi para salvar o que fosse possível. A estimativa é que o prejuízo ultrapasse os R$ 300 mil. 

"Nessa proporção foi a primeira vez e não deu tempo de fazer absolutamente nada. É 
desolador, é muito triste, porque a nossa luta aqui é diária, é de segunda a segunda, é desolador", 
disse a empresária Luciana Gâmbaro. 

O ribeirão que corta Ouro Fino transbordou depois da forte chuva que caiu durante a tarde 
de sexta-feira, bem no dia do aniversário da cidade. Para a Associação dos Protetores do Rio, essa já 
era uma tragédia anunciada. 

"Houve um estreitamento das pontes e precisa ser alargado, precisa ter limpeza de no 
mínimo dois em dois anos no leito, desassorear, conter essas águas na cabeceira, piscinões, uma 
contenção pra que esse volume de água não desça de uma vez, porque aqui recebe água de duas 
serras e quando o volume chega na cidade, o bicho pega", disse o presidente da Associação dos 
Amigos Protetores do Rio Mogi e seus afluentes, Aritmedes Roberto de Almeida. 

O estádio municipal foi encoberto pela água, que também derrubou a única ponte que dá 
acesso a ele e que tinha sido reinaugurada no ano passado. No bairro Jardim Independência, o 
Ribeirão deixou marcas. A água tombou a cerca e derrubou um muro. A calçada na base da ponte 
ficou oca. Os moradores disseram que chegaram a fazer um abaixo-assinado alertando que a ponte 
não suportaria uma forte chuva. 

"Eu moro desde 1978, nós nunca tivemos enchentes. Agora depois que fez a ponte é a 
segunda enchente. A vasão da ponte é muito pouca pela quantidade de água. A antiga era 13 
metros, era muito grande, não tinha problema nenhum", disse o motorista José Régis Zetula. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, as águas já baixaram e retornaram ao nível normal na cidade 
e não há mais risco para os moradores. Segundo o vice-prefeito e engenheiro da prefeitura, Henrique 
Wolf, além da ponte citada pelos moradores, existe outros pontos de alagamentos na cidade que 
podem ter contribuído para as inundações, além do grande volume de chuva que atingiu Ouro Fino 
na sexta-feira. 
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Ainda conforme Wolf, a prefeitura deverá começar estudos para as construções de pelo 
menos três novas pontes no perímetro urbano da cidade, mas precisará conseguir recursos junto ao 
governo do Estado 
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CIDADES ENFRENTAM AUMENTO NOS CASOS DE CONJUNTIVITE 
16/03/2018 

 

As secretarias municipais de Saúde da região enfrentam um aumento no número de casos de 
conjuntivite nesses primeiros meses do ano, no entanto, negam surto da doença. O verão costuma 
ser a época mais comum para o contágio. Em Barra do Piraí, por exemplo, houve um aumento de 
400%, de janeiro para fevereiro, enquanto em Barra Mansa a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Centro, registrou 520 atendimentos somente entre os dias 1º e 14 desse mês. Em todo mês de 
fevereiro o número de pacientes com conjuntivite havia sido de 179. Os dados são apenas da rede 
municipal de atendimento. 

Segundo a Secretaria de Barra do Piraí, em janeiro foram registrados na cidade cerca de 90 
casos, em fevereiro, o número de pessoas contaminadas chegou a 397. A maior incidência ocorreu 
no bairro Química, seguido pelo Centro.  

A diretora do departamento de Vigilância em Saúde de Barra do Piraí, Irineia Sant’anna Rosa, 
explicou o crescimento no número de casos. “Durante o verão ocorre o aumento do vírus e da 
bactéria que transmitem a conjuntivite. Esse aumento é normal, mas a população não pode se 
descuidar, em caso de suspeita deve procurar a Unidade de Saúde Básica mais próxima para passar 
pela triagem”, afirmou. 

O tratamento é simples. Para diminuir os sintomas e o desconforto deve-se lavar os olhos 
com soro fisiológico gelado e usar compressas sobre as pálpebras, não usar lentes de contato 
enquanto estiver com conjuntivite, evitar coçar os olhos para diminuir a irritação da área, usar de 
óculos escuros ajuda a reduzir o desconforto à luz. Quem foi diagnosticada com a doença 
recentemente foi a filha da moradora de Volta Redonda, Mônica Vieira. A pequena Melissa, de 
quatro anos, apareceu com inchaço nas pálpebras e olhos lacrimejando. “A levei para o colégio que 
fica em Barra Mansa pela manhã e uma hora depois me ligaram pedindo para buscá-la. A princípio 
pensei que fosse alguma reação alérgica. Há menos de três meses ela teve conjuntivite. Mas 
realmente está com a doença novamente”, contou a mãe, lembrando que desde quando a filha teve 
conjuntivite, ela também sofreu com a doença por duas vezes em um mesmo mês no final do ano 
passado. 

Questionado pelo A VOZ DA CIDADE, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a doença 
não é de notificação obrigatória pelos municípios. O Ministério da Saúde classifica como surto o 
aumento repentino do número de casos, dentro de limites geográficos restritos. Já a epidemia é o 
aumento da doença, acima do esperado pelas autoridades, não delimitado a uma região. 

A DOENÇA 

A conjuntivite é contagiosa e apesar de não ser grave provoca incômodo e pode causar até a 
cegueira, caso não seja tratada corretamente. O contágio é feito pelo contato direto com a pessoa 
doente ou objetos contaminados e ocorre com maior facilidade em ambientes fechados. Os 
principais sintomas da conjuntivite são: olhos vermelhos e lacrimejantes; inchaço nas pálpebras; 
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intolerância à luz; visão embaçada. A irritação dura em torno de 15 dias, caso a doença esteja 
evoluindo gravemente é necessário o encaminhamento ao oftalmologista. 

SECRETÁRIA DE SÁUDE DESMENTE BOATOS 

Usuários dos Hospitais São João Batista (HSJB), do Munir Rafful, no Retiro, e do Cais Aterrado 
e Conforto, em Volta Redonda, garantem que está havendo surto de sarampo, coqueluche, caxumba 
e conjuntivite no município. Muitos deles procuraram o A VOZ DA CIDADE para falar que quase todos 
os dias têm presenciado a entrada de pessoas com uma dessas doenças nas unidades hospitalares. 
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) desmentiu o boato. 

Segundo os denunciantes, muitos casos dessas doenças, principalmente de conjuntivite e 
sarampo estão ocorrendo na cidade. Garantem que, e não é somente em um bairro, mas em vários. 
“Na semana passada fui ao cais Aterrado levar meu enteado para consultar e conversei com uma 
mocinha eu estava com conjuntivite. Logo em seguida veio uma senhora com a mesma doença. 
Disseram que foram consultar porque estava com muita dor e incômodo nos olhos”, contou a 
cuidadora Eliana Aparecida dos Santos, 44 anos. Ao A VOZ DA CIDADE, o subsecretário de Saúde de 
Volta Redonda Cai Larcher, garantiu que não há surto de nenhuma das doenças citadas em Volta 
Redonda. Ressaltou que, o número de casos de conjuntivite registrados está dentro da estatística 
normal para o período. Já em relação aos casos de sarampo ou coqueluche não há registros até o 
momento. 



11 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

SOBE PARA 17 NÚMERO DE SUSPEITO DE CASOS DE SARAMPO EM MANAUS, DIZ FVS-AM 
14/03/2018  

  Um balanço da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgado nesta 
quarta-feira (14), aponta que há 17 casos suspeitos de sarampo, em investigação em Manaus. O 
Ministério da Saúde (MS) enviará mais de 50 mil doses extras da vacina tríplice viral, que protege 
contra sarampo, rubéola e caxumba. Os pacientes são moradores da zona norte e da zona centro-sul 
da capital, além de um morador da BR-174. Entre os pacientes, 13 são crianças e quatro são adultos. 

Os casos suspeitos estão sendo encaminhada para a FMT-HVD, unidade de saúde referência 
para tratamento de doenças infectocontagiosas. Uma área da Fundação, com leitos de isolamento, 
foi reservada para atender somente esses casos. 

De acordo com o diretor de Assistência Médica da FMT-HVD, infectologista Antônio Magela, 
os pacientes aguardam resultado dos exames. “Com o alerta para suspeita de sarampo, é comum 
recebermos também casos que não são da doença, mas que apresentam sintomas parecidos. Por 
isso, contamos com um quadro de profissionais com experiência para acompanhar estes pacientes”, 
explicou. 

O diretor-presidente da FVS-AM, infectologista Bernardino Albuquerque, ressalta, ainda, que 
nenhum dos casos suspeitos possui vínculo epidemiológico com pacientes acometidos pelo vírus em 
Roraima ou na Venezuela. “Eles foram notificados por conta dos sintomas, que se assemelham aos 
de sarampo”, ressaltou. 

Exames preliminares realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) indicaram 
sorologia positiva em quatro casos suspeitos da doença. No entanto, nenhum dos casos suspeitos 
tem confirmação definitiva, conforme explica Bernardino Albuquerque. 

“A recomendação do Ministério da Saúde é que sejam feitas duas sorologias. A primeira 
realizamos aqui, ao notificar o caso. Depois de 20 dias, é coletada uma segunda amostra, que tem 
material enviado para a sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro, onde são 
realizados testes mais específicos”, esclareceu. 

O reforço da vacinação foi solicitado pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e deixará o 
Amazonas com estoque de 110 mil doses da vacina. Uma equipe do Ministério está em Manaus para 
acompanhar os casos. De acordo com a Susam, o Amazonas não registra casos de sarampo há 18 
anos. 

Intensificação da vacinação 

A prevenção e vigilância epidemiológica estão sendo reforçada na capital e na Região 
Metropolitana de Manaus. Entre as medidas imediatas está a intensificação da vacinação pela 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Será feita uma varredura nas áreas onde os casos foram 
identificados, com vacinação de casa em casa. Será realizado, também, um trabalho de orientação 
nas creches e escolas da região. 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/sobe-para-17-numero-de-suspeitas-de-casos-de-sarampo-em-manaus-diz-fvs-am.ghtml
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As doses extras da vacina que vão reforçar o estoque estadual atenderão a todos os 61 
municípios do interior e capital. A previsão é de que o novo lote chegue no início da próxima semana. 

Com a notificação de casos suspeitos da doença em Manaus, a Susam dispobilizou 30 mil 
doses da vacina para a Semsa, responsável pelas ações de imunização. 

De acordo com o MS, a primeira dose da vacina Tríplice Viral deve ser aplicada aos doze 
meses de idade. Uma segunda dose, com a Tetraviral, deve ser aplicada aos 15 meses de idade. Na 
faixa-etária de 02 a 29 anos, recomenda-se administrar duas doses da Tríplice Viral e, de 30 a 49 
anos, uma dose da Tríplice Viral, para quem não tiver comprovante de vacinação. 


