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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 1.100 CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO 
08/08/2018 às 12:48 
 
 

Boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde revela que o país já registra 1.100 casos 
confirmados de sarampo, sendo 788 no Amazonas e 281 em Roraima. Há ainda casos considerados 
isolados em São Paulo (1), no Rio de Janeiro (14), no Rio Grande do Sul (13), em Rondônia (1) e no 
Pará (2). 
 
De acordo com a pasta, pelo menos 5.058 casos permanecem em investigação no Amazonas e 111 
em Roraima. Além disso, até o momento, cinco óbitos por sarampo foram confirmados no país – 
quatro em Roraima (três em estrangeiros e um em brasileiro) e um no Amazonas (em brasileiro).  
 
Campanha 
A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo começou na última segunda-
feira (6) e segue até 31 de agosto. O Dia D de mobilização nacional está marcado para o dia 18 
(sábado), quando mais de 36 mil postos de saúde estarão abertos no país. No total, 11,2 milhões de 
crianças devem ser vacinadas. 
 
A meta é imunizar pelo menos 95% do público-alvo, numa tentativa de reduzir a possibilidade de 
retorno da pólio e a chamada reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no Brasil. Em 2017, 
dados preliminares apontam que a cobertura no Brasil foi de 85,2% na primeira dose contra o 
sarampo (tríplice viral) e de 69,9% na segunda dose (tetra viral).  
 
Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem ser levadas aos postos de 
vacinação, independentemente da situação vacinal. 
 
Com base em informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, a Agência Brasil formulou as 
principais perguntas e respostas relacionadas à campanha. Veja abaixo: 
 
Quando e onde ocorre a campanha? 
 
Entre os dias 6 e 31 de agosto, em postos de saúde de todo o país. O Dia D está marcado para 18 de 
agosto, um sábado. 
 
Qual o foco da campanha? 
 
Crianças com idade entre 1 ano e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses). 
 
Crianças que já foram vacinadas anteriormente devem ser levadas aos postos? 
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Sim. Todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem comparecer aos postos. 
Quem estiver com o esquema vacinal incompleto receberá as doses necessárias para atualização e 
quem estiver com o esquema vacinal completo receberá outro reforço. 
 
Qual a vacina usada contra a pólio? 
 
Crianças que nunca foram imunizadas contra a pólio vão receber a Vacina Inativada Poliomielite 
(VIP), na forma injetável. Crianças que já receberam uma ou mais doses contra a pólio vão receber a 
Vacina Oral Poliomielite (VOP), na forma de gotinha. 
 
Qual a vacina usada contra o sarampo? 
 
A vacina contra o sarampo usada na campanha é a tríplice viral, que protege também contra a 
rubéola e a caxumba. Todas as crianças na faixa etária estabelecida vão receber uma dose do tríplice 
viral, independentemente de sua situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 
30 dias. 
 
Adultos participam da campanha? 
 
Não. A campanha tem como foco crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos. 
 
Mesmo não sendo foco da campanha, adultos precisam de alguma das duas doses? 
 
Sim. Conforme previsto no Calendário Nacional de Vacinação, adultos com até 29 anos que não 
tiverem completado o esquema na infância devem receber duas doses da tríplice viral e adultos com 
idade entre 30 e 49 anos devem receber uma dose do tríplice viral. O adulto que não souber sua 
situação vacinal deve procurar o posto de saúde mais próximo para tomar as doses previstas para 
sua faixa etária. 
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SURTO DE TOXOPLASMOSE EM SANTA MARIA CONTINUA SEM CAUSA DEFINIDA 
07/08/2018 às 11h38 

 
Quase quatro meses após o registro dos primeiros casos, o surto de toxoplasmose identificado em 
Santa Maria (RS) permanece sem causas definidas. Desde o dia 16 de abril, a Secretaria de Saúde do 
Rio Grande do Sul contabilizou 634 casos confirmados, sendo 54 em gestantes, quando a doença é 
particularmente perigosa por colocar em risco a saúde do feto. Há ainda 529 casos em investigação, 
sendo 173 em gestantes. 
 
O Ministério da Saúde informou que o surto tem como causa provável a contaminação pela água, 
com possível contaminação de hortaliças como causa secundária. O parecer foi apresentado ao 
estado e ao município no fim de junho, após análise de dados do controle feito pela pasta, em 
conjunto com gestores locais. 
 
“Vale ressaltar que as outras possíveis causas comuns em casos de toxoplasmose foram eliminadas 
durante a pesquisa, como carne bovina, de frango e queijos, entre outros alimentos. No entanto, a 
investigação continuará sendo realizada”, informou o ministério, em nota.  
 
Como medida de precaução, uma vez que a água é a fonte mais provável da infecção,  a pasta 
reforçou a necessidade de a população intensificar medidas de prevenção, como evitar o uso de 
produtos animais crus ou mal cozidos, eliminar as fezes de gatos em lixo seguro, proteger as caixas 
de areia e lavar as mãos após manipular carne crua ou terra contaminada. 
 
Doença 
Conhecida como doença do gato, a toxoplasmose, de acordo com o Ministério da Saúde, é causada 
por um protozoário e apresenta quadro clínico variado – desde infecção assintomática a 
manifestações sistêmicas extremamente graves. 
 
A infecção em humanos ocorre por três vias: contato direto com solo, areia e latas de lixo 
contaminados com fezes de gatos infectados; ingestão de carne crua ou mal cozida infectada 
(sobretudo carne de porco e de carneiro), e infecção transplacentária durante a gravidez. 
 
A toxoplasmose não pode ser transmitida de humano para humano, com exceção das infecções 
intrauterinas. De acordo com a pasta, cerca de 40% dos fetos de mães que adquiriram a doença 
durante a gestação são infectados. 
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SECRETARIA DE SAÚDE CONFIRMA PRIMEIRO CASO DE BOTULISMO NO DF EM 2018 
06/08/2018 às 19:39 

 
A Secretaria de Saúde confirmou, nesta segunda-feira (6/8), o primeiro caso de botulismo no Distrito 
Federal em 2018. Desde o início do ano, havia duas suspeitas, mas elas foram descartadas. Segundo 
informações da pasta, nenhuma das situações havia sido divulgada, pois não representavam risco de 
surto nem de epidemia. O botulismo é uma doença neuroparalítica grave, não contagiosa, causada 
pela ação de uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. 
 
Segundo informações da Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica orientou a família do 
paciente, e a Vigilância Sanitária fiscalizou locais onde ele se alimentou. O caso foi registrado em 
abril, mas não há data exata de quando aconteceu a contaminação. O órgão não deu detalhes sobre 
sexo, idade ou há quantos dias a vítima está internada. De acordo com um levantamento histórico da 
pasta, o DF não tem casos registrados da doença desde 2012. 
  
Ação no organismo  
 
Segundo o professor de higiene e tecnologia dos alimentos do curso de nutrição da Universidade 
Católica de Brasília (UCB) Marcus Vinícius Cerqueira, a toxina causadora do botulismo é a mesma 
utilizada em tratamentos estéticos, como na aplicação de botox. No entanto, nesse tipo de 
procedimento, não há risco de contaminação pelo fato de a aplicação ser local e a quantidade de 
micro-organismos estar em menor concentração. 
 
A bactéria produtora da toxina tende a se vincular aos alimentos pelo ar e pela poeira. Se não forem 
higienizados da maneira correta, vegetais, frutas, hortaliças e latas podem causar a contaminação. 
"Quando essa bactéria entra em contato com os alimentos, ela se expressa. As condições fazem com 
que ela se estresse e produza a toxina. Se ela tiver contato com músculos vitais, como o diafragma, 
por exemplo, há uma paralisia que pode levar o indivíduo à morte", alerta. 
 
A contaminação também acontece por meio de feridas abertas, quando em contato com a bactéria 
ou com a toxina. "Casos desse tipo são mais comuns em áreas rurais. As feridas podem ser a forma 
de contato com a toxina, levando-a para outras regiões do corpo por via venosa, o que é bastante 
grave", ressalta o especialista.  
 
Ele complementa dizendo que os sintomas variam entre cada indivíduo e que, geralmente, se 
manifestam por meio da paralisia de músculos. "Não há sintomatologia clara nem tratamento 
definido. O que se costuma fazer (no hospital) é diminuir o impacto (da toxina) nos órgãos e no 
indivíduo. Quando não afeta músculos vitais, ela é expelida gradualmente pelo processo metabólico 
da célula", explica Marcus.  
 
  
 
Cuidados 
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O recomendado é evitar a ingestão de alimentos em conserva que estiverem em latas estufadas, 
vidros embaçados, embalagens danificadas ou com alterações no cheiro e no aspecto. Conservas 
caseiras e produtos industrializados que não ofereçam segurança devem ser fervidos ou cozidos por 
15 minutos antes de serem consumidos. E é importante não conservar alimentos a uma temperatura 
acima de 15ºC. 
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95 BRASILEIROS MORRERAM POR DENGUE, ZIKA OU CHIKUNGUNYA ENTRE JANEIRO E 

JULHO DE 2018 
08/08/2018 às 09h53 

Entre 31 de dezembro de 2017 e 14 de julho de 2018, o Brasil teve 95 morte s confirmadas por 
dengue (80), chikungunya (13) e zika (2). Os dados são de boletim epidemiológico do Ministério da 

Saúde divulgado no dia 7 de agosto. As três doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti.  

Em relação aos dados referentes ao mês de junho, há um aumento de 19,7% no número de mortos 
divulgados pelo Ministério da Saúde. Até o dia 9, o país tinha confirmado 62 mortes por dengue e 9 

por chikungunya. Não houve confirmação de morte por zika no período.  

O aumento na taxa não necessariamente corresponde a um incremento no número de mortes no 
período -- já que o Ministério da Saúde não confirma a causa das mortes no momento em que elas 

ocorrem. 

Por isso, há a possibilidade de que as mortes apresentadas agora tenham ocorrido em um período 

anterior. 

De modo geral, regiões do Brasil apresentam distribuições diferentes de arboviroses (doenças 
transmitidas por mosquito): o Centro-oeste lidera casos de dengue; já o Sudeste, sai à frente em 

relação ao chikungunya e ao vírus da zika. 

Dengue 

Em relação à dengue, além das 80 mortes, o Brasil registrou 174 casos de dengue grave e 1.987 casos 

de dengue com sinais de alarme. 

Entre os casos e mortes por dengue, a região Centro-oeste responde pela maior parte -- com o 
município de São Simão (GO) apresentando o maior número de casos. São 7.117,8 casos a cada 100 
mil habitantes. 

Chikungunya 

O Ministério da Saúde também confirmou 13 mortes por chikungunya e 40.841 casos do vírus. A 

região Sudeste apresentou o maior número de casos prováveis em relação ao resto do país.  

O município de Iaocara (Rio de Janeiro) foi o que mais registrou infecções, com 2.947,2 casos a cada 

100 mil habitantes. 

Zika 

Já o vírus da zika fez duas vítimas adultas: uma em Alagoas e outra na Paraíba. O Ministério da Saúde 
confirmou 2435 infecções pelo país -- com 338 infecções em gestantes. A região Sudeste apresentou 

o maior número de casos prováveis. 
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NÚMERO DE CASOS DE MALÁRIA CHEGA A 112 NO ESPÍRITO SANTO 
09/08/2018 às 20:56 

 
Um novo boletim da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, divulgado no início da noite desta quinta-
feira (9), aponta que subiu para 112 o número de casos confirmados de malária no Espírito Santo. 
Desse total, 92 casos foram registrados em Vila Pavão e 20 em Barra de São Francisco. Uma morte já 
foi confirmada por conta da doença. 
 
Os casos se concentram nos municípios de Vila Pavão, que decretou estado de emergência no início 
da semana, e em Barra de São Francisco. Em Vila Velha, de acordo com a prefeitura do município, 
uma idosa, de 82 anos, veio de Vila Pavão para a casa da filha, no bairro Riviera da Barra. Após sentir 
um mal-estar, ela procurou uma unidade de atendimento e fez os exames que comprovaram a 
doença. 
 
Segundo o médico infectologista Paulo Mendes Peçanha, o surto acontece no Noroeste do Estado e 
as chances de chegar à Grande Vitória são pequenas, uma vez que, o mosquito fêmea Anopheles, 
principal transmissor da doença, normalmente se concentra em áreas rurais. Ele destaca que, neste 
primeiro momento, a grande preocupação é trabalhar para dar um diagnóstico rápido.  
 
"Nesse momento, o surto parece que está concentrado no Noroeste do Estado. A grande 
preocupação é dar o diagnóstico rapidamente, principalmente para as pessoas que estiverem 
passado por aquela região. Precisamos ter atenção para isso se estender para o Norte do Estado, 
mas aqui na Grande Vitória mesmo as chances são pequenas porque o mosquito transmissor não é 
de área urbana, como o Aedes aegypti, por exemplo", destaca. 
 
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informou que não existem 
casos de malária no município e destacou que equipes da Vigilância Epidemiológica fazem contato 
diário com hospitais e unidades de monitoramento para orientação aos profissionais sobre 
prevenção e tratamento. 
 
Em Vila Velha, a Vigilância Ambiental tem realizado a investigação entomológica nos casos de malária 
(importado, introduzido, autóctone, critico) registrados pela Vigilância Epidemiológica do município 
com o objetivo de prevenção. Com a ação é possível saber se o local onde se encontra o indivíduo 
infectado é área de risco de transmissão. A busca ativa do Anopheles, mosquito transmissor da 
malária, é feita nas residências. Caso detectada a presença do inseto, são realizadas as medidas de 
controle. 
 
Em Cariacica, não há caso suspeito ou confirmado de Malária em desde fevereiro de 2018, segundo a 
Vigilância Epidemiológica. O último caso confirmado foi detectado em Janeiro de  2018, de um 
paciente que esteve na região de Aracruz, provável local de infecção. No momento, as medidas de 
prevenção estão sendo realizadas através de orientações à população sobre a doença.  
 
De acordo com a prefeitura, agentes da Coordenação de Vigilância Ambiental realizam diariamente 
visitas domiciliares, abordagem educativa, visita in loco, fumacê, bloqueio nos locais com índice de 
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infestação de mosquitos acima do preconizado pelo Ministério da Saúde. O órgão destaca ainda que 
diariamente os agentes de saúde orientam aos moradores para que mantenham seus quintais 
sempre limpos, caixas d'água bem tampadas, acondicionar bem o lixo doméstico e colocar para fora 
sempre no dia e horário da coleta e por fim ter a responsabilidade de uma vez por semana realiz ar 
uma inspeção minuciosa em seus quintais e suas residências.  
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APÓS QUASE DUAS DÉCADAS, ACRE CONFIRMA DOIS CASOS DE SARAMPO 
11/08/2018 - 17:37 

 
Uma menina de nove meses está internada no Hospital da Criança, em Rio Branco, devido a 
complicações respiratórias em decorrência do sarampo. A segunda pessoa infectada é uma 
adolescente de 13 anos, do município de Capixaba. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, ela já 
está fora de risco de complicações. 
 
Os dois casos foram confirmados nessa sexta-feira (10), após exames clínicos feitos pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública do Acre. O material ainda será submetido a nova análise da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Mais 14 casos suspeitos da doença estão sob investigação.  
  
 
A OMS destaca que o índice de imunização da segunda dose da vacina contra o sarampo na Europa é 
de menos de 95% 
Vacinação contra o sarampo (Divulgação Organização Mundial da Saúde/Direitos Reservados) 
Há 18 anos, o Acre não registrava nenhum caso de sarampo. O secretário adjunto de Atenção à 
Saúde, Raicri Barros, alerta que a vacinação é a principal medida para impedir que a doença não se 
torne um surto no estado. 
 
“O estado está abaixo da cobertura ideal, em torno de 76%, quando o preconizado é 95%. Buscamos, 
ao longo desse período, expedir orientações, intensificar treinamentos, mas depende essencialmente 
da sociedade. Identificamos esses casos. É uma si tuação preocupante, de saúde pública. Sigam as 
orientações. Procurem uma unidade básica mais próxima. Levem as crianças. Verifiquem as 
cadernetas. Nas cadernetas vocês não vão encontrar vacina contra sarampo, mas sim a tríplice viral. 
Poliomielite é outra preocupação", disse Barros. 
 
Público-alvo 
 
Crianças de um a cinco anos são o público-alvo da vacinação. No Acre, a campanha contra o sarampo 
começou no dia 30 de julho e mais de 180 postos fixos e móveis estão disponíveis para a população, 
com mais de 700 profissionais envolvidos. As ações serão intensificadas no próximo sábado (18), Dia 
D de Vacinação. 
 
A Secretaria de Saúde lembra que a doença é altamente contagiosa e nos primeiros sintomas a 
pessoa deve ser levada a uma unidade de saúde. Tosse, coriza, i nflamação nos olhos, dor de 
garganta, febre e irritação na pele, com manchas vermelhas, estão entre os principais sintomas.  
 
O Brasil já registra mais de 1.000 casos confirmados de sarampo, a maioria no Amazonas e em 
Roraima. 
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