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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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PERNAMBUCO CONFIRMA DOIS CASOS DE SARAMPO 
17 agosto 2018 às 22h28 

 

RECIFE - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a Secretaria de Saúde do Recife confirmaram, nesta 

sexta-feira, 17, o registro de dois casos de sarampo no Estado. De acordo com informações das 

autoridades sanitárias, os pacientes são um homem de 27 anos e sua sobrinha, de dois anos de 

idade. Os casos estão sendo tratados como não autóctones, ou seja, podem ter sido "importados" de 

outras localidades. 

A principal justificativa dos especialistas está no fato de o homem ter realizado uma viagem 

para Manaus no início do mês de julho - área onde o vírus está circulando – e ter tido contato, 

naquela localidade com um caso suspeito da doença. Em ambos os pacientes não houve 

comprovação de que eles haviam sido imunizados com a vacina tríplice viral, usada para a prevenção 

ao sarampo. 

 

A confirmação dos casos aconteceu após testes realizados pela Fiocruz-RJ. Outros três casos 

relacionados a esses pacientes (dois familiares e uma funcionária) continuam em análise, 

aguardando confirmação. 

 

A Secretaria Estadual de Saúde ressalta que a confirmação desses casos no Estado só reforça 

a importância da população manter a caderneta de vacinação atualizada. A campanha nacional de 

vacinação contra a poliomielite e o sarampo segue até 31 de agosto, e terá o Dia D neste sábado, 18. 

A campanha de vacinação é voltada para crianças de um ano a menores de cinco (quatro anos, 11 

meses e 29 dias), independente da situação vacinal.  

 

No Estado, o objetivo é imunizar, no mínimo, 95% dos 544.180 meninos e meninas 

pernambucanos inclusos na estratégia. Até a última quinta-feira, 16, mais de 115 mil meninos e 

meninas já haviam sido imunizados, totalizando 21% do público alvo. Em 2018, Pernambuco 

notificou 102 casos suspeitos de sarampo (30 notificações dessas são do Recife). Desse total, 48 

foram descartados (16 eram no Recife), dois confirmados (ambas as confirmações foram na capital 

pernambucana) e os demais estão em investigação.  

 

Antes de 2018, foram confirmados 199 casos de sarampo, em 2013, e 27, em 2014, além de um caso 

importado, em 2012. Anteriormente, o último registro tinha sido em 1999, com 240 casos.
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AO MENOS 7 PROFISSIONAIS DE SAÚDE FORAM INFECTADOS PELO EBOLA NO CONGO 
14/08/2018 às 16:19 

Pelo menos sete profissionais de saúde foram infectados em meio ao surto de ebola que atinge o 

nordeste da República Democrática do Congo. Há ainda, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), um caso provável de infecção pelo vírus, também em profissional de saúde, que segue em 

investigação. 

“Precisamos proteger todos os profissionais de saúde em áreas de alto risco por meio da vacinação e 

do uso de equipamento de proteção pessoal”, alertou o vice-diretor-geral de Prontidão e Emergência 

da OMS, Peter Salama, em sua conta na rede social Twitter. 

Dados da organização apontam que, até o momento, foram identificados 30 casos confirmados de 

ebola e 27 casos prováveis no país, incluindo 41 mortes. Além disso, 58 casos classificados como 

suspeitos estão sob investigação. 

“Estamos em um precipício epidemiológico”, disse Salama. “Temos uma janela de oportunidade 

crítica e limitada para impedir que esse surto de ebola na República Democrática do Congo se instale 

em áreas que são muito mais difíceis de acessar por causa da insegurança. Não há um segundo a 

perder”, completou, ao citar que a região atingida pelo vírus é também área de conflito.  
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CASOS DE LEISHMANIOSE AUMENTAM EM PERNAMBUCO 
17/08/2018 às 10:11 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou um aumento de 24% no número de casos 
confirmados de leishmaniose em relação ao mesmo período no ano passado. Entre janeiro e junho 

de 2018, foram confirmados 93 casos da doença. 

De acordo com a SES, no mesmo semestre de 2017 foram notificadas 75 ocorrências e, no 
ano anterior, 58. Conhecida popularmente como calazar, a doença é transmitida por parasitas. Ao 

picar, ele injeta na circulação do hospedeiro o protozoário Leishmania. 

Além de humanos, animais domésticos — especialmente cães — também podem ser 
contaminados. A leishmaniose não é contagiosa, ou seja, não é transmitida diretamente de u ma 

pessoa para outra, ou de um animal para o outro. 

Sintomas 

Um dos principais sintomas da leishmaniose é febre alta por mais de sete dias, que pode vir 
acompanhada de dor e inchaço abdominal. Esses sinais podem aparecer até seis meses após a picada 
do mosquito. Se não tratada adequadamente, a doença pode levar à morte. A Secretaria de Saúde 
alerta sobre a necessidade de se procurar uma unidade de saúde no caso do apareci mento de algum 
desses sintomas. 

Nos cachorros, os sintomas incluem emagrecimento, falta de apetite, crescimento exagerado 
das unhas, feridas ao redor dos olhos, na ponta das orelhas e no focinho, além de conjuntivite. A 
confirmação do diagnóstico só pode ser feita com a ajuda de exames laboratoriais. Da mesma forma 
que há tratamento para os humanos, os animais também podem ser medicados sob orientação de 

um veterinário. 

Prevenção 

Limpar quintais e áreas ao ar livre, retirando restos de folhas e frutos, lixo e fezes de animais  

Não jogar lixo em terrenos baldios 

Usar camisas de manga comprida e calças em áreas de mata. Redobrando o cuidado no entardecer, 

noite e amanhecer, horários de maior atividade do mosquito 

Usar coleira repelente nos cães 

Em cachorros que não estão infectados, pode-se aplicar uma vacina. Ela não é fornecida pela rede 

pública, é preciso procurar um veterinário. 
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PREFEITURA DIVULGA PRIMEIRA MORTE CONFIRMADA POR H1N1 EM ALPINÓPOLIS, MG 
18/08/2018 12h07 

 

Prefeitura de Alpinópolis (MG) divulgou nesta sexta-feira (17) a confirmação da primeira 

morte causada pelo vírus Influenza H1N1 na cidade. O resultado do exame que confirmou a 

contaminação pelo vírus saiu no dia 3 de agosto, mas só foi divulgado agora pela prefeitura. O 

paciente de 52 anos morreu no dia seguinte, dia 4 de agosto. 

De acordo com a nota publicada pela Prefeitura, no dia 23 de julho, o paciente foi 

encaminhado para a Santa Casa de Passos por complicações repentinas no quadro de saúde. Para 

averiguar se o homem realmente estava infectado com o H1N1, o material utilizado nos exames foi 

coletado no dia 25 de julho e enviado para Belo Horizonte, na Fundação Ezequiel Dias (FUNED).  

Uma equipe da Secretaria de Saúde de Alpinópolis identificou os familiares e pessoas que 

tiveram contato com o paciente para providenciar a vacinação contra o vírus. A vigilância de Saúde 

continua em estado de alerta, mas até o momento nenhum outro caso ou suspeita de infecção pelo 

vírus foi registrado na cidade. 
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UNICEF ALERTA: CRIANÇAS SÃO PRINCIPAIS VÍTIMAS DO EBOLA NO CONGO 

As crianças são as mais afetadas pelo surto de ebola no nordeste da República Democrática 

do Congo (RDC), alertou o Fundo da ONU para a Infância (Unicef) nesta sexta-feira (17). 

"As mulheres são as principais responsáveis pelas crianças, por isso, se contraem a doença, seus 
filhos e toda a família se tornam vulneráveis ", afirmou Gianfranco Rotigliano, representante do 
Unicef no país. Além disso, aqueles que têm alta após a confirmação de que não têm o vírus, correm 
o risco de serem estigmatizados dentro da sua comunidade. Profissionais de saúde foram infectados 

pelo ebola no Congo. 

Até agora, indicou o Unicef, duas crianças já morreram pelo ebola, enquanto outros seis 
estão sendo tratados nos centros médicos de Beni e Mangina. "O impacto da doença nas crianças 
não se limita aos infectados ou casos suspeitos", especificou Rotigliano. "Muitos deles enfrentam a 
doença e a morte de seus pais e entes queridos, ou perderam a boa parte da sua família ficaram 

sozinhos. Essas crianças precisam urgentemente do nosso apoio", reforçou. 

O Unicef já identificou 53 crianças órfãs por causa do ebola. Elas estão recebendo 
atendimento psicosocial e ajuda alimentar, além da pesquisa de possíveis famílias de amparo. Já são 
51 os casos confirmados deste último surto, declarado nas províncias do nordeste do Kivu Norte e de 
Ituri desde 1º de agosto. Foram registradas 17 mortes, segundo os últimos dados, divulgados nesta 

sexta pelo Ministério de Saúde do Congo. 

O número total de casos, incluindo os confirmados e os prováveis, chega a 78. 'Apesar do 
ebola, comemos carne de macaco', diz moradora do Congo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
reconheceu hoje não saber o alcance real do surto, dado que há várias "áreas vermelhas", em que 
não tem acesso. O nordeste do RDC vive há anos uma situação de conflito, com constantes  
massacres protagonizados por rebeldes, que enfrentam também as tropas governamentai s e as 
forças da ONU (MONUSCO).  

O ebola é transmitido por contato direto com o sangue ou com os fluídos corporais de 
pessoas ou animais infectados, e causa hemorragias graves. A taxa de mortalidade é de 90%. A pior 
epidemia desta doença foi declarada em março de 2014, com os primeiros casos em dezembro de 
2013 em Guiné Conacri, de onde se expandiu intensamente para Serra Leoa e Libéria. A OMS deu por 
acabada a epidemia em janeiro de 2016. Neste surto foram registradas 11.300 mortes e mais de 

28.500 casos. 
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