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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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OMS: SURTO DE EBOLA NO CONGO NÃO CONFIGURA EMERGÊNCIA INTERNACIONAL 
17/10/2018 às 16:03 
 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou hoje (18) que o surto de ebola identificado na 

República Democrática do Congo não configura emergência em saúde pública de interesse 

internacional. No início da semana, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

convocou uma reunião do comitê internacional para analisar o caso. 

“Foi a visão do comitê que uma emergência em saúde pública de interesse internacional não deve ser 

declarada neste momento. Mas o comitê permanece profundamente preocupado com o surto e 

enfatizou que ações de resposta precisam ser intensifi cadas e que a vigilância contínua é essencial. O 

comitê também pontuou a situação bastante complexa de segurança [na região do surto]”, informou a 

entidade, por meio de nota. 

De acordo com a OMS, nove países vizinhos à República Democrática do Congo foram informados de 

que se encontram em alto risco de disseminação do ebola e receberam reforço de equipamentos e de 

equipes de saúde e vigilância. Entre eles, a entidade destacou a necessidade de maior atenção em 

Uganda, em Ruanda, no Burundi e no Sudão do Sul. 

“Este surto acontece em uma zona de conflito ativa em meio a crises humanitárias prolongadas. Cerca 

de oito grandes incidentes envolvendo segurança foram registrados na área de Beni nas últimas oito 

semanas. Esses fatores têm complicado o rastreamento de contatos e outros aspectos da resposta ao 

surto”, concluiu o comunicado. 

Preocupação 

Em agosto, o diretor-geral da OMS chegou a fazer um apelo para que todas as partes envolvidas em 

conflitos armados na República Democrática do Congo baixassem as armas e ajudassem a conter o 

avanço do surto. Na ocasião, Tedros disse estar mais preocupado com este novo surto da doença, 

identificado inicialmente na província de Kivu do Norte, do que ficou com o surto anterior, que atingiu 

a província de Equateur. 

Números 

Entre 4 de maio e 15 de outubro, 216 casos da doença foram registrados no país, sendo 181 

confirmados e 35 prováveis, além de um total de 139 mortes, sendo 104 confirmadas e 35 prováveis.  
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CASOS DE  CHIKUNGUNYA NO MATO GROSSO AUMENTAM 3,5 VEZES ESTE ANO 
19/10/2018  às 22:31 
 

O número de casos de  chikungunya no Mato Grosso aumentou 3,5 vezes entre janeiro e outubro de 

2018 em comparação ao mesmo período de 2017. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 

entre  janeiro e outubro, 14 mil pessoas foram contaminadas pelo vírus da chikungunya. Nesta 

semana, a produtora cultural Naiane Vidal, 35 anos, morreu em Cuiabá vítima da doença.  

A  coordenadora de vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, Alessandra 

Moraes, explicou que a chikungunya pode potencializar outras doenças preexistentes nos pacientes. 

“Essa paciente [a produtora cultural que morreu], tinha uma diabetes. A chikungunya tende a 

potencializar esse quadro, o que acaba agravando a saúde da pessoa e pode levar a óbito”, disse.  

O número de casos de  chikungunya no Mato Grosso aumentou 3,5 vezes entre janeiro e outubro de 

2018 em comparação ao mesmo período de 2017. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 

entre  janeiro e outubro, 14 mil pessoas foram contaminadas pelo vírus da chikungunya. Nesta 

semana, a produtora cultural Naiane Vidal, 35 anos, morreu em Cuiabá vítima da doença.  

A  coordenadora de vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, Alessandra 

Moraes, explicou que a chikungunya pode potencial izar outras doenças preexistentes nos pacientes. 

“Essa paciente [a produtora cultural que morreu], tinha uma diabetes. A chikungunya tende a 

potencializar esse quadro, o que acaba agravando a saúde da pessoa e pode levar a óbito”, disse.  
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CASOS DE DENGUE AUMENTAM 87% EM UM ANO NO ACRE, APONTA BOLETIM DA SAÚDE 
17/10/2018  às 16:21 

 

Os casos de dengue registraram um aumento de 87% em um ano no estado do Acre, segundo a 

Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgados nesta quarta-feira (17). Os dados são de 1º de 

janeiro até 13 de outubro de 2018, comparados ao mesmo período no ano passado.  

Conforme o último boletim informativo de dengue, zika e chikungunya, o Acre registrou 7.148 casos 

suspeitos de dengue, sendo que 2.220 foram confirmados, 4.001 foram descartados e 512 estão em 

investigação. Outros 415 casos estão como inconclusivos, porque excederam o período de  60 dias para 

encerramento. 

Os municípios que registraram maior número de casos foram Cruzeiro do Sul, com 2.758 notificações e 

Rio Branco, com 2.460. As duas cidades juntas correspondem a 73% dos casos notificados da doença 

no estado. Não há registro de mortes por dengue. 

Os casos de dengue registraram um aumento de 87% em um ano no estado do Acre, segundo a 

Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgados nesta quarta-feira (17). Os dados são de 1º de 

janeiro até 13 de outubro de 2018, comparados ao mesmo período no ano passado. 

Conforme o último boletim informativo de dengue, zika e chikungunya, o Acre registrou 7.148 casos 

suspeitos de dengue, sendo que 2.220 foram confirmados, 4.001 foram descartados e 512 estão em 

investigação. Outros 415 casos estão como inconclusivos, porque excederam o período de 60 dias para 

encerramento. 

Os municípios que registraram maior número de casos foram Cruzeiro do Sul, com 2.758 notificações e 

Rio Branco, com 2.460. As duas cidades juntas correspondem a 73% dos casos notificados da doença 

no estado. Não há registro de mortes por dengue. 

Febre chikungunya 

Os casos notificados de febre chikungunya também apresentaram aumento de 34,1% no Acre em um 

ano. Até o dia 13 de outubro de 2018, foram notificados 393 casos suspeitos da doença no estado, 

sendo que no mesmo período no ano passado foram 293 casos da doença.  

Rio Branco é o município que registrou o maior número de casos, com 193 notificações. Conforme os 

dados, no ano passado, o número de notificações também foi menor e chegou a 150 casos. 
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Em 2018, cinco municípios confirmaram casos de chikungunya, entre eles estão Rio Branco, com 46 

casos e Cruzeiro do Sul com 19. Além de Tarauacá, com 13 casos e Brasileia com três casos. As cidades 

de Senador Guiomard, Plácido de Castro, Porto Acre e Xapuri registraram um caso confirmado em 

cada. 

Zika vírus 

Com relação aos casos de zika vírus até o dia 13 de outubro de 2018 foram notificados 103 casos 

suspeitos da doença no Acre. Entre os municípios que notificaram casos, o que apresento u maior 

número de notificações foi Rio Branco com 69 casos, seguido de Cruzeiro do sul com 22 casos. 

Os casos apresentaram uma redução de 64,8% em relação ao mesmo período no ano passado, quando 

foram notificados 293 casos da doença no estado. Rio Branco também estava como a cidade com 

maior número de casos, com 229 notificações. 
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DOENÇA MISTERIOSA QUE CAUSA COCEIRA E BOLHAS AVERMELHADAS É DIAGNOSTICADA 

EM MAIS 70 PESSOAS NA BA; SECRETARIA FALA EM 'SURTO' 
19/10/2018 às 15h42 

 

 

Uma doença misteriosa que causa coceira e bolhas avermelhadas na pele foi diagnosticada em mais 70 

pessoas nos últimos dias em Salvador e região metropolitana, segundo informações divulgadas pelas 

Secretarias de Saúde Municipal e Estadual. 

 

O Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador informou já ter 

contabilizado 79 casos. A Secretaria Estadual, por sua vez, fala em 11 ocorrências, em bairros como 

Patamares, Cajazeiras, Canabrava, Canela, Dom Avelar, Fazenda Grande, Jardim das Margaridas, Pau 

da Lima, São Marcos e na cidade de Lauro de Freitas. 

 

"Demos início às investigações logo agora em 6 de outubro, quando tivemos a informação, de 5 de 

outubro, que teriam alguns casos. Iniciamos uma primeira etapa desse estudo, que consiste em fazer 

esse levantamento. É importante chamar atenção que esse número pode aumentar, porque é fruto 

desse trabalho minucioso de investigação para que, nessa região, a gente identifique exatamente 

quem são as pessoas que, porventura, apresentaram essa lesão de pele que  está ocasionando o que a 

gente já considera um surto", disse a coordenadora do Centro de Vigilância Epidemiológica da capital, 

Cristiane Cardoso. 

 

Os primeiros casos foram registrados em um condomínio do bairro de Patamares, em Salvador. A 

psicóloga Patrícia Correia, que mora no local, disse que, em junho, o filho de 11 anos teve os primeiros 

sintomas: coceira no corpo e caroços bem avermelhados em várias partes do corpo.  

 

O caso, segundo ela, foi tratado inicialmente com uma possível alergia e melhorou, mas, há duas 

semanas, o menino voltou a apresentar o problema. Patrícia disse ter tomado um susto depois que 

descobriu que não era só o filho dela que estava com os sintomas dentro do condomínio.  

 

"Pessoas relatavam no grupo que estava na quadra. Crianças tiveram, o professor teve e muitas 

pessoas que jogaram vôlei do outro condomínio aqui do lado também tiveram", afirmou Patrícia.  

 

Adultos, idosos e até bebês do local estão com o mesmo problema. Os moradores do condomínio 

acreditam que mais de 30 pessoas tiveram esse problema. Eles chegaram a esse cálculo com base em 

fotografias e informações compartilhadas através de grupos de aplicativos de celular. "Nas fotos que 

eu vi, eu vi pessoas em estado bem grave, parecendo até queimaduras, bolhas. Muito sério mesm o", 

disse Patrícia. 
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Autoridades de saúde estiveram no condomínio e conversaram com os moradores, mas depois 

descobriram que pessoas de outros bairros da cidade também tiveram os mesmos problemas. A 

reportagem recebeu mensagens de pessoas dos bairros de Stella Maris e Pituba e também do 

município de Camçari, na região metropolitana de Salvador, relatando que estão com sintomas 

parecidos. 

 

O infectologista Antônio Bandeira diz que, diantes dos casos, já é possível falar em surto da doença 

misteriosa. Ele afirma que os primeiros exames já descartaram dengue ou chikungunya. "Uma das 

coisas que tem se procurado pelo menos não parece estar ligado é com as clássicas zika, chikungunya 

e dengue, dado que os exames do Lacen [Laboratório Central] foram negativos para isso. Agora, é 

necessária a continuidade da investigação", destaca. 
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SECRETARIA DA SAÚDE CONFIRMA DOIS CASOS DE SARAMPO EM RIO PRETO 
15/10/2018 às 19h19 

 

Dois casos de sarampo foram confirmados pela Secretaria da Saúde de São José do Rio Preto  (SP) nesta 

segunda-feira (15). 

De acordo com as informações da secretaria, os casos foram registrados em uma criança de 3 anos e 

em um idoso de 63. Nas duas ocorrências, foi realizado bloqueio da doença com aplicação da vacina 

em familiares e pessoas próximas aos pacientes, que passam bem. 

Ainda segundo a secretaria, a criança havia sido vacinada contra a doença, mas ela pode fazer parte do 

grupo de falha vacinal. 

Outros 28 casos de sarampo estão sendo analisados pelo Instituto Adolfo Lutz e 11 foram descartados, 

com total de 41 notificações da doença na cidade neste ano. 

 

O sarampo é uma doença facilmente transmitida pela saliva, tosse e espirro. Os sintomas são febre, 

manchas vermelhas no corpo, dor de cabeça, tosse, coriza e conjuntivite. 

Pessoas que apresentem estes sintomas devem procurar uma unidade de saúde para passar por 

atendimento médico e a única forma de prevenção contra a doença é a vacinação.  
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